PASSION.
PERSONLIG.
PROFESSIONEL.

Lager- og logistikchef
Vi søger en lager- og logistikchef med engagement
og blik for udvikling.
Med baggrund i vækst samt et ønske om at levere den bedste logistik og
kundeservice søges en lager- og logistikchef til Glaseksperten.
Du får det fulde ansvar for vores logistikcenter og lager samt ansvar for, at Glaseksperten giver den til
enhver tid bedste kundeservice. Du refererer til fabrikschefen for glasproduktion.
Som lager- og logistikchef er du ansvarlig for, at alle arbejder sammen om at levere den bedste
kundeservice herunder pakning af varer, kvalitetskontrol, læsning på bil, koordinering med ekstern
distributør samt opfølgning med kunder i forhold til leveringer.
Du er i tæt samarbejde med afdelingsledere i produktionen for at optimere vores arbejdsgange,
sikre optimal udnyttelse af vores ressourcer i fabrikken og levering til tiden. Du skal lede, motivere og
fastholde et lagerteam bestående af omkring 20 medarbejdere, således afdelingen bidrager til højt
engagement samt en øget effektivisering og digitalisering af arbejdsgange.

Dine primære opgaver er:
•

Ledelse af logistikcenter, opfølgning af leverancer til kunder og sikre best in class kundeservice.

•

Planlægning af lager og logistik opgaver for levering af glas til kunder.

•

Ledelse af medarbejdere på lager og kontor samt på sigt arbejde med større fleksibilitet
mellem afdelinger.

•

Tæt samarbejde med ekstern distributør for forsendelse af varer.

•

Tæt samarbejde med produktion, specielt afdelingsledere for opretholdelse af
leveringssikkerhed og optimal udnyttelse af ressourcer på tværs af fabrikken.

•

Indkøb af forbrugsvarer til lager.

Din profil:
•

Har ledelseserfaring og flere års erfaring fra tilsvarende stilling.

•

Gode IT-kompetencer, gerne med erfaring i digitalisering af arbejdsgange.

•

Godt overblik, gode samarbejdsevner på alle niveauer og tør gå forrest.

•

Er fremsynet og kan skabe forandring.

•

Humor og godt humør.

Vi tilbyder:
Du bliver en del af et stærkt team med gode kolleger og en stærk holdånd i en dynamisk organisation.
Du får en spændende stilling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vi tilbyder løn
efter kvalifikationer inkl. sundhedssikring og pension, en god frokostordning samt diverse sociale
aktiviteter.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte fabrikchef Brian Bruun Christensen
på mail bbc@glaseksperten.dk eller tlf. 54 55 28 14.

Bliv en del af Glaseksperten
Glaseksperten A/S er en dansk producent og leverandør af glas til bolig, erhverv og offentlige bygninger med hovedsæde i
Hjørring. Virksomheden beskæftiger 230 ansatte og har snart 30 års erfaring med levering af glas til Danmark og udlandet.
Glaseksperten har to produktionsadresser i Hjørring: hovedkontor og produktion af glas på 20.000 m² samt Glaseksperten
Vinduer og Døre på 10.500 m².
Glaseksperten tilbyder fleksibel og hurtig levering af kvalitetsglas til konkurrencedygtige priser med et bredt sortiment inden
for bl.a. glas til indendørs og udendørs anvendelser, herunder også løsninger inden for print, lyd, brand og personsikkerhed.

Arbejdssted
Glaseksperten A/S
Sprogøvej 13, 9800 Hjørring
Ansøgning
Send din ansøgning med CV
og relevante bilag pr. mail til
job@glaseksperten.dk
MRK. ”LOGISTIK”
Ansøgningsfrist
Ansøgningerne behandles
løbende, men vi venter på den
rette kandidat – så jo før du søger
stillingen, jo bedre er dine
muligheder.
Alle henvendelser behandles
fortroligt.
Kontaktoplysninger
Glaseksperten A/S
Sprogøvej 13
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 19 11

www.glaseksperten.dk

