Fredericia søger lagerchef
Vil du være en del af Fredericias succes og arbejde med et af de

•

Du er systematisk, disciplineret og systemstærk

stærkeste brands i møbelindustrien? Så har du muligheden nu!

•

Du er forandringsparat

•

Det anses som en fordel, hvis du har erfaring fra

Vi søger en Lagerchef med base på Fredericia Furnitures

møbelbranchen, erfaring med Microsoft Dynamic NAV eller

hovedkontor i Fredericia. Stillingen er nyoprettet.

erfaring med logistik og distribution

Som Lagerchef er det din overordnede opgave at sikre en

Ansøgning og kontakt

optimal drift af lageret hver eneste dag. Samtidig optimerer

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte

du vores processer, så vi hele tiden udvikler os og bliver bedre.

Supply Chain Direktør Michael Borch på 24642817. Ansøgning

Du leder et team på 4-5 medarbejdere og har ansvar for at

og CV sendes på job@fredericia.com mærket ”Lagerchef”.

arbejdsplanlægning og kapacitet er i overensstemmelse med
de andre funktioner i Supply Chain.

Arbejdssted
Treldevej 183, 7000 Fredericia

Dine opgaver vil bl.a. være
Implementering af stregkodesystem på råvarer og

Om Fredericia

halvfabrikata

Fredericia er en familieejet virksomhed, som siden

•

Eksekvering af nyt lager-layout

grundlæggelsen i 1911 har skabt en stærk tradition for smukt

•

Optimering af interne arbejdsprocesser, der vedrører lager

håndværk og innovativt design i tæt samarbejde med en

•

Daglig afstemning af opgaver med bl.a. Produktion, Indkøb

kreds af internationalt anerkendte designere. Virksomheden

og Logistik

har hovedkontor i Fredericia og showroom i København,

•

Ansvar for varemodtagelse

og vi arbejder internationalt med egen salgsorganisation i

•

Lageroptælling

Nordeuropa samt forhandlere og distributører globalt.

•

Baggrund
•

Du har indsigt i supply chain og kommer højst sandsynligt fra

Send din ansøgning hurtigst muligt, senest den 1. april, da vi

en lignende stilling, hvor du har været vant til både daglig drift

indkalder løbende til samtaler.

og langsigtet optimering
•

Du har erfaring med motiverende ledelse og projektstyring

Vi glæder os til at høre fra dig.

