
Indkøber

Vi søger en erfaren indkøber til et barselsvikariat til vores produktionsteam i Baum und 
Pferdgarten.

Som indkøber bliver du en del af et passioneret team, som har ansvaret for sourcing og 
produktion. Med reference til Head of Sourcing and Production, vil du have ansvaret 
for vores produktion, herunder bl.a. placering af ordrer, prisforhandling og hjemtagelse 
af produktionen. Det er vigtigt du brænder for at forhandle en god pris og har sans for 
godt købmandskab uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Du skal trives med have mange bolde i luften og holde hovedet koldt i en travl hverdag, 
hvor vi har stort fokus på at sikre det helt rigtige udtryk og kvalitetsniveau på alle vores 
produkter.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte følgende
• Ordreplacering og prisforhandling
• Kommentering af lapdips, strike-offs og produktionsprøver
• Hjemtagelse af produktionen
• Tæt samarbejde og daglig kommunikation med vores leverandører
• Dokumenthåndtering og andre administrative opgaver
• Sikre højt kvalitetsniveau på alle produkter
• Overholdelse af de fastlagte deadlines

Vi forventer du
• Har erfaring som indkøber
• Har stærke forhandlingsevner
• Har erfaring med ordreplacering både i forhold til prisforhandling og    
 leveringsaftaler
• Er administrativt stærk, struktureret og vant til at arbejde med deadlines
• Har materialekendskab og gerne syteknisk forståelse
• Har sans for god finish og kvalitet
• Er detaljeorienteret og struktureret; har styr på dine ting og kan holde mange   
 bolde i luften
• God til engelsk både i tale og skrift
• Har erfaring med office-pakken, især Excel
• Er en fleksibel og helhedsfokuseret teamplayer
• Er positiv, ansvarsfuld og proaktiv
• Kendskab til Microsoft Dynamics Navision er en fordel

Har du lyst til at være en del af vores team, så send en kort ansøgning samt CV på mail 
til jobs@baumundpferdgarten.com 

Skriv venligst ”Indkøber” i emnelinjen. Vi afholder samtaler løbende, så send gerne din 
ansøgning i dag. Vi ønsker tiltrædelse start-midt juni 2023.
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COLLECTIONS ARE AVAILABLE 

TO SHOP IN BAUM UND 

PFERDGARTEN’S COPENHAGEN 

FLAGSHIP STORE, ONLINE AT 

BAUMUNDPFERDGARTEN.COM,

AND IN SELECTED DEPARTMENT 

STORES AND RETAILERS 

WORLDWIDE.


