
JOBBET: 
Det er en nyoprettet stilling, hvor du får en central 
rolle i vores logistikafdeling og hvor dine primære 
opgaver bliver følgende:

• Indkøb og disponering

• Lagerstyring af komponenter og færdigvarer

• Opfølgning på indkøbsordrer

• Registrering ved varemodtagelse

• Oprettelse og vedligeholdelse af stamdata

• Deltagelse ved lageroptællinger 

DINE KVALIFIKATIONER:
• Vi forestiller os du har en relevant 
 uddannelsesbaggrund inden for logistik 

• Praktisk erfaring fra et lignende ansvarsområde 
 i en produktionsvirksomhed

• Har godt PC-kendskab og flair for brug af 
 ERP-systemer samt Office pakken

• Du behersker dansk i skrift og tale samt 
 kendskab til engelsk

• Erfaring fra lignende job er en fordel

VI TILBYDER:
• Et ansvarsfuldt og selvstændigt job 

• Et stærkt og vellykket internationalt designkoncept

• En inspirerende arbejdsdag med varieret 
 jobindhold og gode muligheder for udvikling 

• Du får mulighed for at påvirke udviklingen af 
 vores ERP-system (Axapta) 

• Du får dine egne ansvarsområder blandt dygtige 
 kollegaer, der altid står klar til hjælpe, når du 
 har brug for det

• Tæt samarbejde med vores produktion, 
 logistik-, salgs- og udviklingsafdeling

• En attraktiv lønpakke samt pensionsordning 
 der modsvarer kravene til stillingen

INTERESSERET?
Vi indkalder løbende til samtaler, så send snarest 
muligt og senest den 9. december 2022 din 
ansøgning med CV til kontorassistent@softline.dk
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen 
til at kontakte HR Manager Gitte Bruun-Simonsen  
på 5416 0708.

SOFTLINE A/S designer, udvikler, producerer og sælger kvalitetsmøbler til det internationale 
marked. Med en stor portefølje af innovative og funktionelle designmøbler er vi blevet et globalt 
brand, og vores moderne design bliver i dag solgt i 61 lande.
SOFTLINES domicil er i Maribo, hvor 60 ansatte yder en engageret indsats for at sikre, at der 
leveres designmøbler i en høj kvalitet til kunder verden rundt.

Har du erfaring med logistik? Og kunne du tænke dig et job i en eksportorienteret design- 
virksomhed med internationale kunder og samarbejdspartnere? Så er du måske vores nye 
kontorassistent til logistikafdelingen.

KONTORASSISTENT  
til logistikafdeling
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