Supply Chain Coordinator
DAY Birger et Mikkelsen blev stiftet i 1997 af Keld Mikkelsen. Hans vision var at skabe en interessant kollektion til
kvinder baseret på kontrasten mellem etniske detaljer og skandinaviske enkeltheder. I dag består DAY Birger et
Mikkelsen af tre brands; DAY Birger et Mikkelsen, 2NDDAY og DAY et som består af tasker accessoires.
DAY Birger et Mikkelsen har i de seneste år gennemgået en markant udvikling og har i den forbindelse behov for
at ansætte en forretningsorienteret, service minded og ambitiøs Supply Chain Coordinator, der kan varetage et
selvstændigt ansvarsområde i vores logistikafdeling, herunder håndtering af import og importdokumenter.
Vi har outsourcet vores lager, transport og fortoldning til Prime Cargo.
Dine primære opgaver vil være
• Import
o

Eksport af Norske leveringer

o

Koordinering/godkendelse af forsendelser fra leverandører.

o

Koordinering af varemodtagelse med lageret.

o

Daglig kontakt og opfølgning med Prime Cargo vedr. sendinger til rettidige leveringer.

o

Daglig kontakt med leverandører. Opfølgninger af sendinger så de sendes rettidigt.

o

Håndtering af import dokumenter til Prime Cargo

o

Afstemning af fakturaer fra leverandører

o

Håndtering af GSP/FORM A certifikater

o

Håndtering og rettidig forsendelse af GSP til Prime Cargo

o

Håndtering af Bill of Lading til Prime Cargo

o
•

Special Handling kunder – Booking, frigivelse, dokumenthåndtering, specielle krav til sending.
o

Koordinering af sendinger med lageret vedr. storkunder, herunder pluk datoer, plukmængder,
booking af lastbiler, opfølgning ved levering.

•

•

Navision opgaver
o

Vedligeholdelse af datoer på købsordre

o

Opdateringer af datoer på varer

o

Eksport af vare- og sæsonfiler til Prime Cargo

o

Eksport af købsordre til Prime Cargo

o

Import og bogføring af købsordre fra Prime Cargo

o

Daglig gennemgang af kommunikationsimportposter

o

Vedligeholdelse af shippingliste

o

Daglig gennemgang af reguleringer fra Prime Cargo (daglig)

Indkøb/Logistik

•

o

Planlægning af leveringsoversigt til hver sæson

o

Planlægning af leveringsdatoer for både sæsoner, NOOS og DAY2DAY

o

Koordinering af rettidige leveringer således 70% på en sæson leveres ved første drop

Diverse
o

KPI – Sikre at leveringsterminer overholdes

o

Overblik over betalingsbetingelser

o

Give overblik over modtaget, indleveret og manglende varer.

o

Ugentlige statusrapporter til organisationen vedr. nuværende/kommende sæson.

o

Sikre at forsendelser indleveres til tiden. Opfølgning på forsinkede leveringer.

Du vil få reference til Head of Supply Chain Manager og indgå i et team med 1 Supply Chain Coordinator, 2
Indkøbere og en Fitter. Der vil være stor mulighed for faglig og personlig videreudvikling, samt mulighed for at
skabe gode og positive resultater i tæt samarbejde med engagerede og kompetente kolleger.
Kvalifikationer
Din uddannelse er inden for logistik, transport og/eller spedition, og du har 2 - 5 års relevant erfaring fra en
lignende stilling. Du behersker engelsk i skrift og tale. Du er rutineret i brugen af Excel. Erfaring med Navision vil
være en fordel, men ikke et krav.
Som person er du systematisk og struktureret. Du er god til at kommunikere samt er åben og imødekommende.
Du udviser ansvarlighed, er ambitiøs og proaktiv, samt har en motiverende adfærd. Du er god til at finde
løsninger og du planlægger og følger op. I arbejdet er du selvkørende, ansvarsbevidst og besidder overblik.
Vi tilbyder
Du får et spændende og selvstændigt job i en ambitiøs og vækstorienteret virksomhed Vi tilbyder en lønpakke
der modsvarer dine kvalifikationer, pensionsordning inkl. helbredsforsikring, kantine – og frugtordning samt en
række andre personalegoder.

Ansøgningerne bliver løbende videresendt, så send din ansøgning hurtigst muligt. Stillingen er med tiltrædelse
hurtigst muligt.
Send din ansøgning hurtigst muligt, dog senest d. 25. juni 2017 til Head of Supply Chain Majbritt Nielsen på
majbritt.nielsen@day.dk. Hvis du vil høre mere om stillingen er du også velkommen til at ringe på tlf.
40912209.

