100% friendly

Lager & logistikchef
Done by Deer har igennem 6 år designet lækre livsstils- og legetøjsprodukter til småbørnsfamilier. Både lager
og administration ligger ved Silkeborg og ca. 40 medarbejdere fordelt på 7 lande arbejder passioneret med
at udvikle og udbrede vores brand, som for nuværende er tilgængeligt i mere end 40 lande. Med en hverdag
præget af et højt aktivitetsniveau og en uformel tone tilbyder vi et internationalt arbejdsmiljø med spændende
udfordringer.
Du bliver en del af et passioneret team og vil rapportere direkte til vores CEO. Du skal sikre driften og
optimere procedurerne i vores forsyningskæde og organisation. Med mere effektive arbejdsgange, færre fejl,
større datapålidelighed og bedre IT-systemer reducerer vi ikke kun omkostningerne, men yder også en bedre
kundeservice, højner arbejdsglæden og øger fleksibiliteten. Det tror vi på i Done by Deer, og det investerer vi i.
Din hverdag
/ Optimere in- og outbound vareflow på lageret
/ Formulere effektivitetsforøgende planer og procedurer for logistikkæden
/ Sikre tidsbesparende videreudvikling af vores WMS-system (Axacon)
/ Sikre drift og forankring af vores toldoplag (LTS Lector)
/ Overordnet ledelse af lager- og indkøbspersonalet, som pt. tæller 6-7 kolleger.
/ Ansvarlig for indgangs-kvalitetsstyring og varestamdata
/ Ansvarlig for aftaler med speditører
/ Sikre rettidig afsendelse af varer – herunder gå forrest i lagerfunktionerne i pressede perioder
/ Reducere fragtskader og time-to-market
/ Samarbejde med andre afdelinger for at identificere sårbarheder og effektiviseringspotentialer.
Faglige kvalifikationer
/ Erfaring fra tilsvarende stilling med dokumenterede resultater indenfor procesoptimering
/ Superbruger i mindst ét WMS-system, herunder erfaring med udvikling af systemet
/ Rutineret bruger i AX/NAV/C5, Excel, Consignor
/ Stor erfaring med toldprocedurer, herunder gerne med toldoplag
/ Fremragende til dansk og engelsk i skrift og tale
/ Du har truckcertifikat og gerne en opdateret arbejdsmiljøuddannelse.
Personlige færdigheder
/ Stærke kommunikations- og samarbejdsevner – i forhold til eget team og ikke mindst husets andre afdelinger
/ Struktureret, detaljeorienteret og løsningsorienteret
/ Udadvendt og serviceminded – du møder spørgsmål og ændringsforslag åbent og smilende
/ Evne til at arbejde selvstændigt og tage initiativ
/ Klar til at yde en ekstraordinær indsats og se fordelen ved at være ansat i en virksomhed i vækst
/ Du leder ved at gå forrest som det gode eksempel.
Lyder dette interessant? Så send din ansøgning med CV til jobs@donebydeer.com. Ansøgningen
mærkes med “Lager og Logistikchef”. Har du spørgsmål til stillingen, så send en mail vores CEO på
malene.schmelling@donebydeer.com, som hurtigt skriver eller ringer tilbage.
Tiltrædelse er hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er den 22. januar 2021. Vi afholder samtaler løbende,
så vent ikke med at sende din ansøgning.
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