VI SØGER
LOGISTIK ASSISTENT/LAGER KOORDINATOR
BORG Automotive er blandt Europas største uafhængige refabrikations-virksomheder. Med mere end 40
års erfaring inden for refabrikation af autoreservedele, er BORG Automotive specialister inden for salg,
produktion og distribution på auto eftermarkedet.
Vi har selskaber i Polen, Belgien, England og Danmark, og i fra vores hovedkontor i Silkeborg drives vores
gruppelogistik, hvor du i vil blive ansat i det danske selskab Elstock.
Vi vokser, og søger derfor en Logistik Assistent/Lager Koordinator. Vi er en afdeling bestående af 14 personer
i alt. I det team der tager sig af den daglige operationelle håndtering er der i dag 4 personer, som i høj grad
assisterer og hjælper hinanden i dagligdagen. I teamet administrerer vi gruppens samlede fragtaftaler,
koordinerer ordreflowet mellem selskaberne i gruppen og styrer interne og eksterne lagre. Vi bruger Microsoft
AX som ERP system og bruger Excel meget i dagligdagen.
I det daglige koordineres dine opgaver med dine kollegaer, men du vil referere til Group Supply Chain Director
Morten Nagel.
Dine opgaver
• Drift og opfølgning på eksterne tredjeparts lagre
• Koordinering/daglig ledelse af 5 medarbejdere på lageret i Silkeborg
• Assistance til kollegaer med opfølgning og daglige driftsopgaver
• Tage del i administration af teamets fælles mailboks
• Ad hoc og diverse administrative opgaver
Derudover vil der efter behov være en revision af processer og udarbejdelse af analyser.
Dine kvalifikationer
• Kendskab til og erfaring med systemer, data og processer i en logistikafdeling
• Du har godt styr på Excel
• Du er i stand til at træffe beslutninger og følge opgaverne til dørs
• Åben, imødekommende og forandringsparat
• Skal kunne begå dig på engelsk i både skrift og tale
For spørgsmål kontakt Morten Nagel, Group Supply Chain Director på mnag@dk.borgautomotive.com.
Ansøgningen sendes til Kristian Toft Lønborg, HR Project Manager på job@dk.borgautomotive.com.
Ansøgningsfristen er 11. marts 2018, ansøgninger behandles dog løbende.
OM BORG AUTOMOTIVE
Med mere end 1.500 ansatte er BORG Automotive en af Europas største producenter af renoverede autodele
til det uafhængige eftermarked i Europa. Vi markedsfører og sælger en pakke af kvalitetsprodukter under
tre stærke brands. Gennem en årrække har vi oplevet stærk vækst. Blandt vores kunder findes nogle af
Europas stærkeste distributører og indkøbsgrupper indenfor autodele.
Vi bygger vores virksomhed på 5 kerneværdier, og vi er bevidste om at fremtidig succes bygger på kompetente
og ansvarlige mennesker, som er gensidigt afhængige og gennemsigtige i alle relationer og som stræber
efter konstant udvikling.
Læs mere om os på www.borgautomotive.com

