i n d k ø b s a s s i s t e n t t i l i n t e r n at i o n a lt
designbrand

Vi udvider vores indkøbsafdeling og søger derfor

Hvis du har erfaring med Microsoft Dynamics NAV

en Indkøbsassistent. Som indkøbsassistent bliver
du involveret i flere faser i indkøbsprocessen, fra
hjemtagelse af vareprøver, varebeskrivelse og
-oprettelse, ordreafgivelse til lagerregistrering og
bookning af diverse forsendelser. Det er også dig,
der følger op på, om varerne når frem til tiden, og
hvis der opstår forsinkelser eller andre udfordringer,
finder du en løsning i tæt samarbejde med dine
kollegaer i Supply Chain.

og indkøb fra møbelindustrien, er det et plus.
Vi tilbyder et spændende job i en international
virksomhed, der er i god vækst og har store
ambitioner - og som har midlerne og viljen til at
gøre ambitioner til virkelighed.

Arbejdsopgaver
· Support til de indkøbsansvarlige medarbejdere
· Administrative opgaver på tværs af 		
indkøbsafdelingen
· Ansvar for mindre leverandører
· Disponering
· Ordreplacering, ordrebekræftelser og 		
opfølgning hos leverandører
· Fakturagodkendelse og opfølgning på 		
kostpriser
· Vedligeholdelse af stamdata
Du bliver en del af et indkøbsteam på fire personer i
Fredericias Supply Chain organisation.
Kvalifikationer
· Erfaring med MRP i en produktionsvirksomhed
· Forståelse for vareflow
· Talforståelse og sans for godt købmandskab
· Kommunikerer flydende på engelsk i både
skrift og tale

Ansøgning og kontakt
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til
at kontakte Supply Chain Direktør Michael Borch på
mib@fredericia.com. Ansøgning og CV sendes til
job@fredericia.com mærket ”Indkøbsassistent”.
Send din ansøgning hurtigst muligt, senest den 4.
september, da vi løbende indkalder til samtaler.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Arbejdssted
Treldevej 183, 7000 Fredericia.
Om Fredericia
Fredericia er en familieejet virksomhed, som
siden grundlæggelsen i 1911 har skabt en stærk
tradition for smukt håndværk og innovativt
design i tæt samarbejde med en kreds af
internationalt anerkendte designere. Virksomheden
har hovedkontor i Fredericia og showroom i
København, og vi arbejder internationalt med egen
salgsorganisation i Nordeuropa samt forhandlere og
distributører globalt.

