INDKØBSASSISTENT - MODETØJ
Vi søger en dygtig indkøbsassistent til vores brand Brandtex, som tilbyder høj kvalitet og god pasform i flotte
koordinerede programmer.
Internationalt miljø
Du kommer til at arbejde i et internationalt miljø, hvor kontakten til leverandører i Fjernøsten og Europa
bliver en naturlig del af din hverdag. Du skal være med til at
•
•
•
•
•

igangsætte kollektioner
sikre at kollektionsprøver er hjemme til tiden
godkende prøver, lab dip og tilbehør
stå for den efterfølgende produktionsklargøring
sørge for, at data altid er ajourført.

Det foregår alt sammen i tæt samarbejde med indkøb, design og konstruktion.
Sprog og tal
- bliver en stor del af din hverdag, og vi forventer, du er stærk på tal, og på engelsk i både tale og skrift. Er
du uddannet eller har erfaring inden for tekstilindkøb og har flair for produktet, vil det være en fordel. Du er
habil IT bruger med Excel som et naturligt værktøj, og har gerne kendskab til Navision og PDM.
Struktureret og engageret
- er vores krav til egenskaber hos vores nye medarbejder. Du er administrativt stærk, kan lide at have system
i tingene, er målrettet og trives i et ind imellem hektisk miljø, hvor deadlines skal overholdes. Du er selvstændig og kan være back-up for indkøberen. Du er positiv af natur og bidrager naturligt til teamets trivsel.
Er det dig vi har beskrevet her, og har du lyst til at tage udfordringen op, så send din ansøgning med relevante bilag
hurtigst muligt til aa@btx.dk. Ansøgningsfrist er 20. november, men vi behandler ansøgningerne løbende.
Har du spørgsmål, må du gerne ringe til indkøber Dorte Boelsmand på telefon 2273 0563.

BTX Group A/S markedsfører fire stærke brands: Brandtex, Signature, Jensen og Ciso. Vi er en af Skandinaviens førende leverandører af modetøj
til målgruppen kvinder fra 40+. Vores store know-how og erfaring på kvalitet og pasform til målgruppen har gjort os til en attraktiv leverandør
også til private label kunder. Koncernen har over 5.000 forhandlere fordelt over hele Europa. Alle brands har en solid markedsposition og et stærkt
partnerskab med såvel kunder som leverandører.
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