Indkøbsassistent med godt købmandskab søges til Stock Group A/S
Stock Group er på en spændende vækst rejse, og søger i den forbindelse en indkøbsassistent, som
kan løfte vores indkøbsafdeling til nye højder Så hvis du motiveres af indkøb, er struktureret og har
en lille købmand gemt i maven, så er du kommet til det rette sted!
Arbejdsopgaver:
Du vil blive tilkoblet vores indkøbsafdeling, hvor du vil komme til at arbejde tæt med vores
indkøbschef, som primært sidder med import fra østen. Her vil du blive tovholder på at tage
varerne ”fra vugge til grav”, hvilket omfatter produktudvikling, ordreplacering og content til
afsætning.
Arbejdsopgaverne vil derfor bl.a. omfatte:
- Ordreplacering og opfølgning
- Produktudvikling i samarbejde med kollegaer
- Udarbejde ”content pakke” til varer bestående af tekst, billede og film
- Videreudvikling af eksisterende leverandører
- Kvalitetssikring af varer
- Deltage i leverandør- og messebesøg i ind- og udland
- Andre koordinerende opgaver
Om dig
Der er mange indgange til stillingen; du kan komme fra butik, en lignende stilling eller direkte fra
skolen med studierelevant erfaring. Vigtigst er at du kan se dig selv operere i ovenstående
arbejdsopgaver, har blod på tanden og vil være med til at vokse i samarbejde med Stock Group.
Derudover værdsætter vi værdier som stuktur, initiativ og selvstændighed. Det er vigtigt at du kan
holde sig selv i gang samt holde overblikket i en travl hverdag. Det er desuden et krav at du kan
kommunikere problemfrit på dansk og engelsk.
Hvem er vi
Vi er beliggende i Vejle, men opererer rundt i hele Danmark med kørende konsulenter. Stock Group
er førende på salg af varer, der er med til at øge kundestrømmen i Detailhandlen.
Hovedkontoret i Vejle ligger sammen med vores hovedlager, hvilket gør at vi dynamisk kan
igangsætte nye processer. Vi består af 18 medarbejdere, der hver dag går på job, for at gøre en
forskel for hinanden og for vores kunder. Stemningen er i top og vi rider på en bølge af succes. Så
har du humøret og passionen, så er det måske dig vi søger til denne stilling.
Ansøgning og proces
Ansøgningen sendes til Martin Harritz på martin@stockgroup.dk Har du spørgsmål til stillingen skal
du være velkommen til at rette henvendelse til Martin Harritz på mail eller telefon: 8137 6737.
Ansøgningsfristen er løbende og tiltrædelse sker efter aftale. Vi ser dog gerne at du starter
umildbart i starten af 2022.
Vi ser frem til at høre fra dig.

