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Produkt & Sourcing Koordinator 
Internationalt indkøb og produktudvikling af badeværelsesprodukter 
 
 

Bath Deluxe  
Bath Deluxe har gennem snart 20 år opbygget en international forretning som totalleverandør 
af badeværelsesinteriør. CEO Finn Hansen har med udgangspunkt fra Prag etableret en solid 
virksomhed med godt 20 medarbejdere som alle er drevet af at sælge mid-/high end badmiljøer 
via DIY. Selv sætter de ord på deres passion således:   

Vi elsker badeværelser, og vi betragter badeværelset som et af de vigtigste rum i dit hjem. 
Badeværelser har mere end en praktisk funktion, det bliver ganske ofte brugt til at nyde tid 
sammen, motion, eller bare slappe af med wellness. Dette er ikke noget nyt, allerede de gamle 
grækere og romerne brugte badeværelset som et rum med flere formål, og de var meget 
bevidste om at badeværelset skal være smukt dekoreret, og et inspirerende rum.  
 
 
Rette vare til rette tid  
Dit ansvar bliver at sikre et tæt og konstruktivt leverandørsamarbejde med udgangspunkt i 
optimering og udvikling inden for kvalitet, produktudvikling og omkostningsstyring.  
 
Med struktur og overblik spiller du i samarbejde med indkøbschefen en nøglerolle for den 
fremtidige succes, hvor du strategisk/taktisk samarbejder in- og eksternt, og især med supply 
chain koordinatoren som disponerer i det daglige. 
 
 
Dine primære opgaver er:  
 

o Indkøb strategisk og taktisk – sikre optimal leverandør sammensætning  
o Medvirke til forhandling af samhandelsaftaler og planlægning af leverandørbesøg 

internationalt  
o Produktudvikling 
o Overvåge leverandør performance og afholdelse af performance reviews 
o Implementere processer og strategier i forhold til et rullende sortiment 
o Analysere relevante indkøbsdata 
o Definere og sikre at faste rutiner og opfølgningsopgaver i indkøb overholdes  
o Rejseaktivitet til 20 – 30 dage årligt i Østen og Europa 
o Du får en central rolle i Bath Deluxe’s fortsatte vækst, og det er derfor også afgørende, 

at du har lyst til at påtager dig udfordringen at optimere indkøbet under hensyn til total 
cost of ownership 

o Ad hoc opgaver på tværs af teamet (eksempelvis assistance med content til webshop) 
  
 
Stærk relationsopbygger  
Din uddannelsesmæssige baggrund er inden for indkøb/handel suppleret med minimum 3-5 års 
praktisk erfaring, ideelt set med erfaring fra køkken/bad/møbel industrien. Du er vant til at begå 
dig i forskellige kulturelle sammenhænge og evner at sikre konstruktive forhandlinger gennem 
din partnerskabstilgang. Opbygning af stærke personlige relationer til leverandørerne falder dig 
naturligt, og du fremstår som resultatorienteret og pragmatisk. Når det er nødvendigt træder du 
i karakter, og du evner at nå mål og resultater på både kort og lang sigt. Du har en energisk 
tilgang og får energi af at skabe resultater sammen med andre.  
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Du viser vejen  
Du er klar til at være selvkørende i dagligdagen, hvor et lille men slagkraftigt team støtter 
moderselskabet i Prag, og du bliver en væsentlig del af virksomhedens gode udvikling, hvor 
indkøbsvolumen stiger kraftigt og processerne skal passe til et dynamisk omnichannel miljø. 
Opgaverne og væksten vil være under fortsat positiv udvikling, og du får potentielt mulighed for 
at præge det strategisk/taktiske indkøb i den internationale organisation.  
 
Har du spørgsmål til stillingen så kontakt: 
 
Headhunter Thomas Aagaard på telefon 2373 3913 eller headhunter Morten Elbro på telefon 
2858 0056 
 
Ansøgning samt CV sendes til job@insightments.dk, mrk.: ”Produkt & Sourcing Koordinator - 
Bath Deluxe” snarest muligt.  


