
INDKØBER MED KENDSKAB TIL TEKSTILBRANCHEN 
Vi søger en indkøber med branchekendskab, som skal være med til at fremtidssikre vores Private Label 
afdeling og geare den til yderligere vækst. 

Private Label står for en betydelig del af husets omsætning, og som indkøber i denne afdeling indgår du i 
et team med 8 kollegaer, som samarbejder om at løse vores kunders opgaver.

Du får et job hvor:
• Du bliver en del af et mindre, men dynamisk team.
• Du vil sammen med vores nuværende indkøber blive ansvarlig for alt indkøb til vores Private Label kunder.
• Du vil få en høj grad af medindflydelse på de beslutninger, der træffes i afdelingen.
• Du vil skulle bruge al din tekstil- og gerne leverandørviden til at udvide og vedligeholde vores  
 eksisterende leverandørplatform.
• Du vil få rejseaktivitet.
• Du vil skulle forhandle de rigtige priser med vores leverandører.

Vi ser gerne, at du:
• Har tekstil- og branchekendskab.
• Har arbejdet med Private Label (ikke afgørende, men at foretrække)
• Er rejsevant.
• Er en stærk forhandler.
• Er i stand til at vurdere leverandørmatch i forhold til vores kunder.
• Behersker engelsk på forretningsniveau, både mundtligt og skriftligt.
• Er team player.
• Er dygtig til at opbygge netværk, internt såvel som eksternt.
• Er god til at finde løsninger.

Har du lyst til 
- at være en del af vores virksomhed, så send gerne din ansøgning med CV til Jacob Olsen, Private Label 
Manager, jaol@btx.dk. Ansøgningsfrist er 4. september, men vi behandler ansøgningerne løbende. 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til Jacob Olsen på 71721171.

BTX Group A/S markedsfører fem stærke brands: Brandtex, Signature, Imitz, Jensen og Ciso. Vi er en af Skandinaviens førende leveran-
dører 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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