L AG E R O G LO GIST IKANSVAR L IG
Vil du være en del af en spændende hverdag i en ung virksomhed i vækst? Vi har travlt og søger derfor hurtigst
mulig en dygtig og engageret medarbejder til vores eget lager.
Er du struktureret og et udpræget ordensmenneske som ikke er bange for selv at tage fat i opgaverne? Har du
kompetencerne til at optimere vores lagerprocesser og være teamleder for 3 lagerfolk? Så er du måske vores
næste kollega.
Din fornemmeste opgave er at skabe et endnu bedre vareflow samt udbygge systemerne på vores lager, så vi sikrer
hurtig og effektiv lagerstyring. Du forstår at tage udfordringer og nye tiltag ned på et jordnært niveau og handler
hurtigt og effektivt.
Du bliver en vigtig del af et lille energisk team, som løfter i flok, og hvor samarbejde og ansvar for opgaverne er de
helt centrale værdier.
Vi forstiller os, at du har erfaring fra en mindre / mellemstor virksomhed. Du har eksempelvis siddet med reference
til lagerchefen, og søger nu mere selvstændighed og ansvar. Du ved hvad det vil sige at håndtere flowet på et lager,
når det gælder servicering af forskellige salgskanaler (B2C, B2B).
Du trives med IT-systemer og er ikke bange for, at ændre og prøve nye processer af. Dit positive væsen, høje
energiniveau og evne til at samarbejde gør, at vi vil være både glade og stolte over at få dig med ombord.
Du sikrer rettidigt og korrekt levering
Stylestore.com A/S har fokus på internationalisering og digitalisering i vores spændende vækstrejse og har nu brug
for endnu en passager til rejsen. Kan du byde ind med positiv energi og kompetencer indenfor lagerstyring, og
bobler du af ideer til optimeringer, er du måske den helt rette kandidat til denne nyoprettede stilling.
Om StyleStore.com
StyleStore.com er et nyt unikt online modeunivers til den moderne og stilsikre kvinde, skabt af passionerede
ildsjæle med livslang erfaring fra modebranchen. Vores kærlighed og definition af mode er med udgangspunkt i
det skandinaviske design-DNA, og nerven i vores forretning er vores eget eksklusive in-house brand, som sælges
eksklusivt online og via udvalgte specialbutikker.
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L AG E R O G LO GIST IKANSVAR L IG
Ansvarsområder:
Som lager-og logistikansvarlig bliver du ansvarlig for virksomhedens lager herunder vores in-og outbound-vareflow,
og du kan bl.a. se frem til følgende nøgleopgaver sammen med resten af teamet:.
• Daglig drift af pluk- & pak
• Planlægning og styring af varemodtagelser, tømning af container
• Returvarehåndtering
• System og orden på lageret og optimering af lokationer
• Planlægning og styring af bemandingsplan
• Koordinering med indkøb og kundeservice
Vi forventer, at du har:
• Relevant uddannelse indenfor lager og logistik
• Erfaring med LEAN
• Flydende danskkundskaber
• Gode engelskkundskaber, og snakker du tysk er det kun et +
• Et truckcertifikat
• Gode IT-færdigheder, og gerne kendskab til Dynamics Business Central
Vi tilbyder:
• Du kommer med helt fra starten i et lille unikt start-up, hvor der er højt til loftet, pionerånd, og masser af
sjæl og personlighed
• Du får en helt central rolle i den fremtidige udvikling af vores virksomhed
• Et ambitiøst, uformelt og internationalt arbejdsmiljø med et højt niveau af frihed og ansvar
• Kort vej fra ide til handling
• Fleksibilitet i forhold til arbejdstid og sted
• Løn og ansættelsesvilkår som modsvarer dine kvalifikationer
Praktiske oplysninger:
Tiltrædelse: Hurtigst mulig, men vi venter selvfølgelig gerne på den rette. Stilling: Fuld tid. Arbejdssted: 7300 Jelling
Ansøgningsfrist.: Send din ansøgning og CV senest den 30.08.22 til pernille.mogensen@stylestore.com
Brug for mere information, kontakt Pernille: tlf. +45 61 22 68 20 eller pernille.mogensen@stylestore.com
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