NYBO WORKWEAR A/S søger:

Struktureret og serviceorienteret Supply Planner
Brænder du for planlægning, lager management og indkøb, er du muligvis den nye kollega vi søger?
Som vores nye Supply Planner får du en alsidig hverdag med en central rolle i koordinering af salgsforespørgsler, fastlæggelse
af lager niveauer, indkøb og videre ordre ekspedition fra såvel eget lager, egen produktion i Letland og et nøje udvalgt underleverandører netværk i det meste af hele verden.
Dine daglige arbejdsopgaver inkluderer:
a)
b)
c)
d)

Koordinering af salgsforespørgsler, ordrer og egen produktions kapacitet i Europa.
Daglig evaluering af salgs-, lager- og produktions behov gennem FashionBoard Demand Planner.
Udstede produktionsordrer og sikre leveringstider i henhold til leverandøraftaler.
Løbede evaluerer udvikling af salg, kapacitet og lager niveauer i henhold til fastlagte aftaler.

Som ny kollega i planlægningsafdeling kommer du til at indgå i et lille dynamisk team med mange afvekslende arbejdsopgaver
så som:
•
Holde overblik over produktions kapacitet, ordrebeholdning og leveringstider.
•
Sikre hurtig ordre behandling og ordrebekræftelse.
•
Bistå salg med råvare-, kapacitets- og produktions planlægning for større salgs projekter.
•
Sikre nødvendige salg og indkøbs forecast til indgåelse af ramme aftaler.
•
Indgå i lille tværfaglig gruppe, der sikrer løbende evaluering af salg og markedsudvikling kontra lager og serviceniveau i
henhold til aktuel markedssituation og indgåede ramme aftaler.
Du er udadvendt og trives med en central og ansvarsfuld position i en mindre organisation og kan lide at arbejde med tal, mennesker og deadlines, og har gerne erfaring med både planlægning og tekstilbranchen.
Du er dygtig til IT, gerne nærmest på nørd-niveau, og behersker hele Office-pakken, specielt Excel og har generelt kendskab til
ERP-systemer og et godt brugerkendskab til Microsoft Navision/Business Central.
Du behersker engelsk i både skrift og tale.
Vi tilbyder et spændende job med gode udviklingsmuligheder, samt et godt arbejdsmiljø i et team af dygtige og erfarne kolleger.
Du vil få arbejdsplads i Viborg og en mindre rejseaktivitet til produktionen i Letland må forventes. Stillingen refererer direkte til
produktionsdirektøren.
Løn efter kvalifikationer inkl. pensionsordning og sundhedsforsikring.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Bent Aage Madsen, på tlf. 20 74 62 15, som medvirker i ansættelsesprocessen. Ansøgninger sendes hurtigst muligt til job@baamplus.dk. Ansøgningerne behandles løbende.

Nybo Workwear A/S har siden 1962 været en af hovedaktørerne på markedet for let arbejdsbeklædning og arbejder med udvikling, produktion og salg af lettere arbejdstøj til industrielle vaskerier, hoteller, restauranter, detailhandel, servicefag, det danske
kongehus samt forhandlere på mange europæiske markeder. Slutbrugerne af tøjet er f.eks. hjemmeplejen, tjenere, kokke, sygeplejersker m.m.
Vi er et dynamisk firma med 25 dedikerede kollegaer, der på tværs af fag kompetencer, insisterer i at gøre en forskel for vore
kunder og miljøet og derigennem fremtidssikre vor markedsledende position indenfor udvikling af designs og materialer for
produktion af brugervenligt arbejdstøj med uovertruffen holdbarhed og derigennem sikre maks. miljøbevidsthed og mindst mulige
CO2 aftryk ved fremstilling af vore produkter.
Visionen er 100% klar - vi ønsker også i fremtiden at fastholde og udbygge vores position på det europæiske marked. Gennem
nytænkning og udvikling stræber vi efter at være på forkant med branchens skiftende krav til mode, design, kvalitet og unik holdbarhed produceret efter højeste standarder for omverden og miljø.
I dag er Nybo Workwear A/S repræsenteret i alle nordeuropæiske lande. Hovedkontoret ligger i Viborg, hvorfra salg, lager og
administration samt størstedelen af udviklings- og konstruktionsarbejdet varetages. Den primære produktion af tøjet foregår hos
nøje udvalgte fabrikker i Central Europa og Asien.
www.nybo.com

