MOSS COPENHAGEN SØGER
INDKØBSELEV, VEJLE
BRÆNDER DU FOR INDKØB OG MODEBRANCHENS
DYNAMISKE HVERDAG, HVOR VI LØBER STÆRKT?
Vi søger en ambitiøs og energisk indkøbselev til vores
Buying & Design Team, som ønsker at give den en
”ordentlig skalle” og vokse med opgaverne og jobbet.
BLIV EN DEL AF MOSS COPENHAGEN
Vi er et ungt og harmonisk team, som står sammen i kampen om nå i mål. Du vil opleve en høj grad af frihed under
ansvar til at drive og udvikle din del af forretningen samtidigt med, at du bliver en del af et team og en virksomhed med engagerede, passioneret og skønne kollegaer i
hele huset.
AFDELING OG JOBBET
Du bliver en del af Design & Indkøbsteamet, som består
af design, konstruktion og indkøb. Vi har en uformel tone,
et godt humør og brænder for vores arbejde. Dit primære
ansvar bliver oprettelse og vedligeholdelse af data i Navision, produktionsopfølgning og shipping i tæt samarbejde
med resten af dine indkøbskollegaer.
ARBEJDSOPGAVER
• Oprettelse af styles, salgsprøve- og købsordrer i
Navision

KVALIFIKATIONER
•D
 u har bestået en erhvervsfaglig uddannelse, dvs.
HHX, EUX, Designteknokolog eller lignende
•D
 u arbejder struktureret og kan have mange bolde
i luften
• Du er detaljeorienteret
• Du behersker engelsk i både skrift og tale
• Du er god til at kommunikere
• Du har et godt kendskab til Microsoft Office pakken
PROFIL
Det er afgørende for os, at du er ærlig, ansvarlig, energisk, passioneret og løsningsorienteret. Du griber effektivt
hverdagens mange bolde og er ikke bange for at tage
fat. Det går meget stærkt i en indkøbsafdeling, så det er
vigtigt, at du trives i et hektisk miljø, og at du kan holde
hovedet koldt og have overblik. Som person er du serviceminded, proaktiv og arbejder struktureret.
Send din skriftlige ansøgning, CV og et vellignende foto
til Buying Manager, Heidi Hess (tlf. +45 24208917) på
hh@mosscopenhagen.com. Skriv ”INDKØBSELEV”
i emnefeltet.
Ansøgningsfrist: 5. august 2022.

• Placering af ordrer hos leverandører
• Løbende opfølgning på produktioner og forsendelser
• Bestilling og opfølgning på photo samples til key
accounts
• Fakturahåndtering
• Forskellige ad-hoc opgaver
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