
Sourcer og CSR ansvarlig 
Barselsvikariat

Til vores sourcing & produktionsteam i Baum und Pferdgarten søger vi en erfaren 
Sourcer og CSR ansvarlig til et barselsvikariat.

Som sourcer og CSR ansvarlig bliver du en del af et passioneret team, som 
har ansvaret for sourcing & produktion. Med reference til Head of Sourcing 
and Production, vil du have ansvaret for vores CSR arbejde samt ansvaret for 
sourcing af metervarer og trim. Du skal have erfaring med sourcing indenfor alle 
produktkategorier. Både vi og vores kunder stiller store krav til kvalitet og pris og 
som sourcer er du ansvarlig for at opbygge fundamentet for produkter der lever op 
til dette. Det er således et must at du brænder for at forhandle en god pris, uden at 
gå på kompromis med kvaliteten. Sideløbende med et højt kvalitetsniveau, ønsker vi 
at fastholde et stærkt fokus på CSR området, og kontinuerligt at videreudvikle vores 
processer og politikker indenfor dette.

Ansvarsområder:
• Sourcing af metervarer og trim i henhold til pris- og kollektionsstruktur.
• Opbygning og vedligeholdelse af tætte relationer med leverandører    
 med det formål at opnå de bedste priser og produkter på markedet.
• Hjemtagelse og kommentering af prototyper og salgsprøver, samt    
 opfølgning og administration af deadlines for dette.
• Videreføre og videreudvikle vores CSR-strategi.
• Udarbejde den årlige CSR-rapport, herunder indsamling af data til rapporten.
• Løbende CSR arbejde, såsom leverandøropfølgning, netværksgrupper.
• Holde sig opdateret på lovgivning og nyudvikling mv.
• Oprettelse og vedligeholdelse af stamdata i Navision.
• Daglig kommunikation med leverandører.

Kvalifikationer: 
• Positiv, ansvarsfuld, vild med mode og trend orienteret.
• Erfaring fra lignende stilling som sourcer.
• Erfaring og passion for CSR og bæredygtig produktion. 
• Materialekendskab og syteknisk forståelse, samt øje for god finish og kvalitet.
• Sans for godt købmandskab og prisforhandlinger.
• Administrativt stærk, struktureret og vant til at arbejde med deadlines.
• Er en fleksibel og helhedsfokuseret teamplayer
• Gode kommunikationsevner og beherskelse af engelsk i både skrift og tale.
• Kendskab til Microsoft Dynamics Navision er en fordel.
• Erfaren bruger af office-pakken.

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 ”Sourcer/CSR ansvarlig” i emnelinjen. Vi indkalder til samtaler løbende, 
så send gerne din ansøgning i dag.  Vi ønsker tiltrædelse start-midt juni 2023.

Baum und Pferdgarten is a Copenhagen-based fashion house established in 1999.
The brand name interplays the surnames of the founding creative directors Rikke 
Baumgarten and Helle Hestehave.

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.
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