
Stillingen
Du vil få en spændende arbejdsdag, hvor du med dit overblik, 
struktur og erfaring, får ansvaret for at vores key accounts og 
øvrige kunder får deres ordrer leveret på korrekt måde og til 
rette tid.

Du vil I i tæt samarbejde med vores salgsorganisation sørge 
for, at vores key accounts får den bedst mulige service i forhold 
til deres særlige krav til vores samarbejde. Derudover har du 
ligeledes fokus på vores øvrige kunder i forhold til rettidige 
leveringer.

Opgaver
• Ansvarlig for alt omkring forsendelser til key accounts 

som bl.a. Zalando, Boozt, m.fl.
 • Pluk 
 • Koordinering med vores lager
 • Booking af forsendelser
 • Udfærdigelse af samlefakturaer
 • Opfølgning på forsendelser
• Pluk af varer til vores øvrige kunder til alle lande
• Modtagelse af varer, når de ankommer på vores lager
 • Modtagelse i Navision
 • Bogføring af købsordrer
• Diverse ad-hoc opgaver

Som logistikassistent får du base i virksomheden, der er 
beliggende i Kolding og du refererer til virksomhedens 
administrationschef.

Kvalifikationer
Du har en uddannelsesmæssig baggrund som speditør, 
logistik- eller kontorassistent. 
Du behersker engelsk (og gerne tysk) i skrift og tale og er 
rutineret bruger af Microsoft Office pakken og gerne Navision.
Hvis du har kendskab til forsendelser til key accounts som 
Zalando, Boozt m.v., vil det være en fordel.
Som person er du struktureret og et udpræget ordens-
menneske. 
Du evner at have det store overblik og er klar til at tage det 
ansvar, du får i denne stilling. 
Du trives med en uformel omgangstone med engagement  
og humor.

Tiltrædelse
Tiltrædelse snarest muligt.
Lønnen bliver forhandlet i henhold til kvalifikationer.

Vi ser frem til at høre fra dig
Send en ansøgning til job@brandsofscandinavia.com og 
mærk ansøgningen ”Logistikassistent”.

Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til 
at kontakte Susanne Brændgaard på mobil nr. 21 72 96 07.

Vi behandler ansøgningerne løbende.

Struktureret logistikassistent søges til Brand of Scandinavia A/S

Har du erfaring med forsendelser til key accounts som f.eks. Zalando, Boozt m.v.? 
Har du kendskab til livsstilbranchen? Så har du muligheden for at blive en del af en virksomhed i medvind, og 
arbejde med nogle gode og engagerede kolleger.
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