VI SØGER:

HEAD OF SUPPLY CHAIN
til international handels- og produktionsvirksomhed
Hem Group er B2B leverandør af et bredt udvalg af plader både med og uden certificering. Vores maskinpark gør det muligt at levere plader
i præcise mål, ligesom vi naturligvis kan levere alt i standardmål uden opskæring. Via et særligt optimeringsprogram har vi specialiseret os i
optimal udnyttelse af råplader, og minimerer derved spildet og belastningen af miljøet. Vi har en bred vifte af kunder indenfor møbel-, køkkenog emballagebranchen samt tømmerhandler og trægrossister.
Til en nyoprettet stilling søger vi en head of supply chain, som brænder for at få det samlede ansvar for hele supply chain. Har du både praktisk
erfaring og uddannelsen bag dig inden for supply chain, forecast og demand planning, og ved du hvad det kræver af medarbejdere, processer
og værktøjer? Så er du den person, vi leder efter!
Med reference til CEO sættes du i spidsen for at drive løbende optimeringer og forbedringer af hele værdikæden, og du går dermed forrest for at sikre
et optimalt vare-, lager– og proces flow. Dit fokus er at sikre rettidig og optimal varemiks på lageret samt et smidigt flow i opskæreriet og på lageret.
Mere specifikt knytter opgaverne sig til følgende:
• Etablere og optimere processer i supply chain, herunder via forecasting og analyseberegninger
at opbygge systematiserede processer for indkøb i NAV2017
• Udvikle og vedligeholde certificeringer
• Sikre indkøb af de rigtige produkter i rette mængde og -tid fra leverandører i hele verden
• Udvikle systematisk tilgang til CSR
• Holde et konstant fokus på lagerets omsætningshastighed
• Forhandle og sikre optimale betingelser og priser ved fragt- og vare leverandører
• Indføre relevante styringsværktøjer / etablere KPI struktur med fokus og opfølgning på leveringsevne, gennemløbstider og afvigelser m.v.
• Sikre optimal ressourcestyring i opskæreriet og på lageret
• Direkte ledelse af indkøbsassistent samt 3 mellemledere i opskæreri/lager.
Centrale succesparametre i jobbet er, at bidrage med systematik, struktur og processer med fokus på værdiskabelse.

DIN PROFIL OG BAGGRUND
• Du kommer fra en stilling med nogle års erfaring inden for supply chain, måske i en international virksomhed.
• Du besidder overblik, er helhedstænkende og har din SCM værktøjskasse i orden. Din tilgang til projekter er struktureret og analytisk
med fokus på resultatskabelse.
• Du besidder gode kontakt- og forhandlingsevner. Du er selvkørende, forandringsparat og eksekverende, og du tager action,
når du møder udfordringer.
• Du tager ansvar, udfordrer og sparrer med dine kolleger og medarbejdere, som du involverer og motiverer gennem synlig ledelse,
og du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk.
DU TILBYDES
• Du får afgørende indflydelse i et uformelt, men meget kompetent miljø, hvor teamspirit vægter højt!
• Med denne nyoprettede stilling får du mulighed for, at sætte et solidt aftryk og tage vores supply chain til nye højder.
• Din succes i jobbet sikres gennem et højt fagligt niveau og med de rette resultater i jobbet, er der gode udviklingsmuligheder.
• 20-25 rejsedage må påregnes hvert år.
ANSØGNING OG CV
Lyder ovenstående som det rette job for dig, og har du de rette kvalifikationer, vil vi glæde os til at høre fra dig. Vi vil løbende afholde
samtaler, og har du spørgsmål til jobbet eller rekrutteringsprocessen, er du meget velkommen til at kontakte CFO, Diana Østergaard på tlf.
2653 5202.
Send din ansøgning og CV til job@hem-group.dk senest 28. februar 2018. Al henvendelse behandles naturligvis fortroligt.
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