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International Supply Chain Manager til innovativt designhus 
 
For vor kunde Lene Bjerre Design A/S i Nibe, søges en erfaren og målrettet Supply Chain Manager til, at opbygge og 
lede fremtidens topmoderne supply chain funktion i tæt integration med salg og virksomhedens globale kunder inden 
for bolig- og livsstilsprodukter.  
Lene Bjerre Design har investeret massivt i teknologi og IT-redskaber for at møde kunderne og skabe positive 
kundeoplevelser i både de fysiske butikker og på førende e-handelsplatforme. Mere end 20 udenlandske agenter 
sikrer en lokal forankring på det internationale marked og fremtiden kræver optimal analyse af behov i markederne og 
tilpasning af produktion og vareflow. Med reference til firmaets CEO, indgår supply chain manageren i ledergruppen.  
 
De rigtige varer til rette tid – en livsstil 
Dit ansvar bliver i samarbejde med den kreative direktør, det kommercielle team og indkøb at definere basis 
sortimenter og skiftende mellem-kollektioner på baggrund af markedsforecast og analyse. Du skaber og eksekverer 
tiltag for indkøb, lager og logistik helt frem til kunderne på både b-2-b og b-2-c markederne.  
Der står et stærkt team af medarbejdere klar til at optimere indkøb, vareflow og lagre, så i sammen kan minimere 
lagerbinding og maksimere kundeoplevelsen uanset om kunderne er private via e-commerce eller fysiske 
kædebutikker med store samlede leverancer. 
 
Dine primære ansvarsområder er: 
 
o Sikre optimal leverandørsammensætning i Europa og Asien 
o Forhandling og performance review af indkøb og fragtaftaler 
o Varelagre – optimering af lager-space, plukke- og pakkeprocesser samt lagerbinding 
o Lager, daglig pick & pack 
o Global logistik og transportaftaler (herunder told og afgifter) 
o Overordnet ansvarlig for indkøb-, logistik- og lagerstrategier 
 
Du får en central rolle i Lene Bjerre Design’s fortsatte vækst inden for moderne retail og du påtager naturligt rollen, at 
drive hele supply flowet i en verden, hvor forståelse af big-data er afgørende. 
 
Stærk initiativrig leder med solid forretningforståelse 
Din uddannelsesmæssige baggrund er muligvis B.Sc/M.Sc. i SCM/Produktion eller lignende, og du har allerede solid 
erfaring fra en lignende stilling i en international retail eller produktionsvirksomhed med løbende serieproduktion 
kombineret med one-off kollektioner. Erfaring fra sourcing og forhandling i både Asien og Europa er nødvendig, 
ligesom du også har omfattende erfaring med S&OP. Du er ambitiøs og favner hele værdikæden inden for total cost of 
ownership og du brænder for at gå forrest og lede dit team til, at optimere på alle parametre inden for supply chain. 
 
Bliv del af en verden af ildsjæle 
Du drives af at udvikle og tage ansvar for hele værdikæden og sammen med dedikerede kolleger skaber du en 
veldrevet virksomhed som opfylder bolig- og livsstilsdrømme for kunder over hele kloden. Dit lederskab vil sætte 
tydeligt aftryk på virksomheden og inspirere til yderligere vækst og trivsel.  
 
Yderligere oplysninger:   
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Insightments, headhunter Thomas Aagaard på 2373 3913 
eller headhunter Morten Elbro på 2858 0056 
 
Ansøgning:  Mrk. ”Supply Chain Manager” sendes til Thomas Aagaard, taa@insightments.dk   


