
VIL DU VÆRE EN VIGTIG DEL AF EN SPÆNDENDE HVER-
DAG I VORES DYNAMISKE LOGISTIKVIRKSOMHED?

Vi søger en Supply Chain Manager til varetagelse af flow-
et gennem vores virksomhed fra indkøb til leverance hos 
 vores kunder samt optimering af denne proces. 

OM JOBBET
I samarbejde med vores centralindkøb og logistik skal du 
optimere vare- og arbejdsgange samt informationsstrøm-
me mellem leverandører og vores to logistikcentre i hen-
holdsvis Sorø og Aarhus.

Dit fokus vil i første omgang være på at opnå indkøbs fordele 
og interne optimeringer i værdikæden fra vores leverandør 
til os. 

På sigt vil dit jobindhold komme til at inkludere hele  Supply 
Chain på koncernniveau, som inkluderer trans porter mel-
lem  Tyskland, Aarhus, Sorø og Sverige.

Du vil få base på logistikcentret i Sorø, men du kan påregne 
mødeaktiviteter i Aarhus og på de øvrige lokationer. Om-
fanget vil umiddelbart være ca. 40-50 dage årligt.

FAGLIGE KVALIFIKATIONER
Vi forventer, at du har en videregående uddannelse (fx cand.
merc i Logistics and Supply Management) samt min. 4 års 
relevant erhvervserfaring, helst med komplekse projekter 
af kort varighed og gerne inde for FMCG. Du har kendskab 
til logistiske processer, herunder VMI, Barcode Teknologi 
og ordrebehandling. Det er en fordel, hvis du har erfaring 
med SAP (eller lign. ERP systemer, Access, WMS). 

Dit mindset er analytisk, og du har udpræget tal-, data- og 
forretningsforståelse. Du arbejder systematisk, effektivt, 
kvalitetsbevidst og i henhold til dine deadlines, selvom du 
har flere bolde i luften.

PERSONLIGE KOMPETENCER
Du er selvkørende, engageret og vedholdende. Du har en 
positiv og fleksibel indstilling, og du kommunikerer klart, 
præcist og i øjenhøjde med både interne og  eksterne 
 interessenter på alle organisatoriske niveauer. Du har 
 naturlig gennemslagskraft, og du tør udfordre samtidig 
med, at du fremstår tillidsvækkende og anerkendende.

VI TILBYDER
En udfordrende nyoprettet stilling med gode muligheder 
for faglig og personlig udvikling i en vækstvirksomhed med 
fokus på salg og service, hvor der er højt til loftet og en 
uformel kultur. Du bliver en del af et dynamisk team, som 
fokuserer på sparring, dialog og kvalitet i opgaveløsningen. 

ANSØGNING
JKS CAREER varetager rekrutteringsprocessen for Hørkram  
Foodservice A/S.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte 
chefkonsulent hos JKS CAREER Anika Gormsen på 3085 
1295. 

Venligst send din ansøgning, CV, eksamensbeviser og evt. 
anbefalinger hurtigst muligt, da vi holder samtaler løbende 
– dog senest den 20. februar 2018.

Bliv

 HOS EN AF LANDETS STØRSTE FØDEVARELEVERANDØRER

Hørkram Foodservice A/S er leverandør af fødevarer til Danmarks professionelle 
storkøkkener. Vi er 740 engagerede medarbejdere  i vores to logistikcentre i Sorø 
og Aarhus. Vi er en  virksomhed i stærk vækst med fokus på kvalitet og service i 
alt, hvad vi gør. 

Læs mere på www.hoka.dk
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