LOGISTIKCHEF TIL E-COMMERCE
FORRETNING SØGES
BRÆNDER DU FOR LOGISTIK OG HÅNDTERING AF B2C KUNDER I VORES E-COMMERCE FORRETNING,
OG ER DU MOTIVERET FOR AT SIKRE DEN BEDSTE KVALITET, SÅ ER DU MÅSKE DEN PERSON VI SØGER.
Som Logistikchef for BON’A PARTE, og på sigt for flere af koncernens øvrige brands, skal du i første
omgang videreudvikle samarbejdet med vores logistikpartner samt sikre en etablering af toldlager.
Din vigtigste rolle bliver at sikre alle kpi’erne for e-commerce forretningen i forhold til at betjene vores
kunder på den bedst mulige måde. Du bliver daglig leder for logistikafdelingens 2 ansatte med placering
i Ikast, og du vil indgå i virksomhedens ledergruppe med reference til CEO, Susanne Jagd.
VÆSENTLIGE ANSVARSOMRÅDER:
• Etablering af toldlager
• Ledelsesansvar for logistik-afdeling med 2 ansatte og del af ledergruppe
• Opfølgning og koordinering med logistikpartner ift. overholdelse af KPI’er
• Forecast: Vareindgang, antal ordrer, returpakker – herunder sikre nødvendige daglige kapacitet
• Forhandling af diverse transportaftaler, herunder sikre løbende udvikling og optimering
• Ansvarlig for toldprocedurer vedr. CH og evt. Norge
• Prisforhandling emballage og for løbende disponering
• Budgetansvar
KVALIFIKATIONER:
Vi søger en person, der er ung af sind, og som ser muligheder fremfor begrænsninger. Du brænder for
e-commerce og besidder drive og beslutsomhed, og gode samarbejdsevner. Du har gerne en relevant
uddannelse som produktionsingeniør, cand. Merc logistik, HD logistik eller lign. Og har flere års erfaring fra lignende stilling og med logistik, fragt og lager. Det er en klar fordel, hvis du har erfaring med
Navision, som koncernen benytter – og ligeledes en fordel, at du har erfaring med logistik fra en B2C
e-commerce forretning og fra modebranchen.
• Du er forretningsorienteret og sætter en stor ære i at levere kvalitet til tiden.
• Du arbejder målrettet, men også fleksibelt i forhold til løsning af opgaverne og går gerne selv forrest.
• Du er en god leder, som evner at inspirere dine medarbejdere både fagligt og personligt.
• Flydende engelsk og dansk – skriftlig og mundtlig
• Du er en god forhandler – og går efter win win løsninger
• Du er åben og imødekommende som person, og trives godt i et dynamisk miljø.
• Har lyst til rejseaktivitet til Nordøstlige central Europa. Den første periode må der forventes større
rejseaktivitet.
VI TILBYDER:
At du kan blive del af en dynamisk og innovativ virksomhed med stort engagement og kompetente
kollegaer. Vi tilbyder gode forhold, kantineordning, sundhedsforsikring og velfungerende personaleforening og gode muligheder for personlig udvikling.
Ansøgning mrk. ”Logistik Manager, BON’A PARTE” sendes på e-mail jobs@dkcompany.com. Ansøgningsfrist senest 13. oktober 2017. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende. Ved yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte CEO Susanne Jagd på mail: suj@dkcompany.com.

BON’A PARTE indgår i DK Company koncernen, som er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med
passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel. Produktporteføljen er bred og mulighederne er store i en
koncern med 20 brands, 14.000 engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den
årlige omsætning er 3 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK,
Schweiz, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.

