LAGERCHEF TIL MODETØJ
Til vores hovedkontor i Brande søger vi en ny lagerchef, som med overblik, entusiasme og dygtig ledelse
kan sikre, at vores kunder får vores varer ud i butikkerne i rette tid. Du bliver en del af en tekstilvirksomhed,
der sælger varer via B2B og B2C, både hængende varer og kartonvarer. Vores lagerfunktion består af 2
dedikerede lagerassistenter samt 19 motiverede medarbejdere og ca. 6 sæson-/vikaransatte.
En af succeskriterierne er altid at have det personale, der er brug for, og således få fastansatte og vikarer til at
fungere effektivt sammen ved de naturlige høj- og lavsæsoner, der vil være hen over et kalenderår.
DINE ARBEJDSOPGAVER
Med reference til logistikchefen skal du primært løse følgende opgaver:
• Daglig ledelse af afdelingens medarbejdere
• Sikre den rette bemanding i forhold til arbejdsmængde
• Sikre optimal lagerdrift
• Sikre overholdelse af fastsatte kvalitets- og servicemål
• Planlægning af varemodtagelse, pakning, forsendelse, fragthåndtering, returvarer, m.v.
• Forhandle og vedligeholde aftaler med leverandører
DINE KVALIFIKATIONER
Vi forventer, at vores nye lagerchef har følgende kompetencer:
• Flere års erfaring fra lager
• Forretningsforståelse og kundefokus
• Robust og respekteret personaleleder, som er god til at opnå resultater sammen med andre
• Har overblik og arbejder struktureret og systematisk
• Gode kommunikations- og samarbejdsevner
• Kan optimere, og opnå accept af forandringer
• Anvender naturligt IT værktøjer til at understøtte effektive arbejdsprocesser.
• Indgående kendskab til Navision, Consignor og Voice pluk vil være en fordel
• Godt humør og højt energiniveau
• Trives i en til tider hektisk dagligdag
ET SPÆNDENDE JOB
- venter på dig. Vi garanterer udfordringer og udviklingsmuligheder, og en stor berøringsflade i et internationalt
miljø. Vi glæder os til at høre fra dig, og har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Logistikchef
Kenneth Madsen, på telefon 2222 0414 eller e-mail kema@btx.dk.
Er du interesseret, så send din ansøgning og CV til aa@btx.dk. Ansøgningsfristen er 21. februar, men vi
behandler ansøgningerne løbende.

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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