Supply Chain Developer til International Handelsvirksomhed
•
•
•

Vil du være med på en spændende udviklingsrejse af Supply Chain i et tværfunktionelt og
multikulturelt miljø?
Brænder du for at analysere data og tilvejebringe kvalificerede beslutningsgrundlag til forskellige
interessenter i Supply Chain?
Er du stærk i at drive projekter og opgaver, og motiveres af at opnå resultater og fremdrift i dine
projekter?

Her er en spændende mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt i en nyoprettet stilling indenfor
Supply Chain, og hvor du får en central rolle med stor betydning for virksomhedens drift og udvikling. Du vil
referere direkte til Chief Operation Officer (COO) i et dynamisk handelshus, som er drevet af Trading og
kommercielle forretninger.
Udvikling af systemer og værktøjer der giver forretningsmæssige fordele
Igennem et tæt samarbejde med COO og ledergruppen indenfor Supply Chain vil din primære opgave være
at udvikle og forbedre forsyningskæden fra produktsortiment til levering af varen. Du vil derfor komme til
at arbejde med processer, leverancer, kvalitet, kapacitet, performancemålinger m.m. Vi har fokus på at
skabe optimale forretningsprocesser, hvorfor du vil være en vigtig bidragsyder med værktøjer og analyser,
der sikrer Trade Point en konkurrencedygtig platform.
I jobbet vil du bl.a. få ansvar for at
• Udarbejde og følge op på KPI´er for Supply Chain (fokus på kvalitet, leveringsperformance,
kapacitet)
• Analysere og opbygge værktøjer til vurdering af og opfølgning på leverandører
• Viderudvikle og udarbejde systemer der skaber kapacitetsoverblik og til identifikation af
flaskehalse
• Videreudvikle værktøj til produktionsopfølgning i samarbejde med kontorer
• Arbejde med Total Cost-analyser
• Udarbejde analyseværktøj til sortimentsstyring i tæt samarbejde med Produkt teams
• Være projektdeltager i forbindelse med nye IT-systemer herunder bl.a. Dynamics 365 (f.s.v.a.
processer relateret til Supply Chain)
• Implementere nye processer og systemer generelt indenfor Supply Chain

Der vil i jobbet være stor kontakt og samarbejde med hele organisationen på tværs af landegrænser. Du vil
have ca. 10 – 20 rejsedage om året, hvor du vil være på kontorerne i Asien med henblik på at få indblik i
forretningen, arbejde med analyse af opgaver samt implementere nye processer og værktøjer.
Talentfuld og analytisk skarp
Vi forventer, at du har en uddannelse indenfor Supply Chain og gerne suppleret med nogle års erfaring
indenfor faget. Det vil være en fordel, at du har erfaring fra en handelsvirksomhed og evt. suppleret med
projektledererfaring.
Det er helt naturligt for dig at opbygge et tæt samarbejde med interessenter i hele organisationen, og du
bliver oplevet som imødekommende, kvalitetsbevidst og serviceminded. Samtidig evner du at
kommunikere med gennemslagskraft i et tværkulturelt miljø, idet produktionen overvejende foregår hos
samarbejdspartnere i Asien.
I rollen som Supply Chain Developer
• har du stærke analytiske færdigheder, og arbejder systematisk og proaktiv
• kan du selvstændigt tilgå projekter/opgaver på en struktureret, målrettet og løsningsorienteret
måde
• udviser du robusthed i håndteringen af en portefølje af mange opgaver
• evner du at balancere løsninger og optimeringer i respekt af et fælles højere virksomhedsformål,
hvor det kommercielle er i højsæde
• er du superbruger i Excel og godt funderet i analyseværktøjer generelt
• har du erfaring med Microsoft Visio og Microsoft Office 365 vil det være en fordel men ikke et krav
• er du flydende på dansk i skrift og tale, og kan begå dig på engelsk i skrift og tale
• kan du formidle nye processer og værktøjer til brugere
• har du en uhøjtidelig og humoristisk tilgang til tingene kombineret med en professionel og
fokuseret arbejdsindsats
Bliv en del af et dynamisk hus
Send din ansøgning mærket ’Supply Chain Developer’ til Trade Point A/S på mail til job@tradepoint.dk.
Sidste ansøgningsfrist er den 15.01.2018, da vi ønsker, at du tiltræder hurtigst muligt. Eventuelle spørgsmål
kan rettes til Jesper Lyngsø på tlf. 40 42 58 68.

Trade Point A/S er en international velkonsolideret handelsvirksomhed med hovedkontor i Odense og afdelinger i Kina og Vietnam.
Der er 130 ansatte i koncernen, heraf de 75 på hovedkontoret i Odense.
Trade Point udvikler, sourcer og trader møbler og accessories world wide. Indkøbet sker primært i Kina, Vietnam og Indien, og
leveres direkte til kunderne, der typisk er større nationale og internationale kæder. Trade Point A/S fører en ekspansiv vækststrategi,
og med udgangspunkt i missionen ”We inspire, develop and turn complexity into simplicity for the benefit of our business partners”
samt værdierne “Teamspirit, Passion, Tillid og Købmandskab” har Trade Point fokus på at levere løsninger, der skaber værdi for
kunderne.

