
Logistik Manager
Baum Und Pferdgarten søger Logistik Manager med stort engagement, 
forretningsforståelse, gode koordineringsevner, højt humør og personlige 
ambitioner om at levere verdens bedste logistikservice, både eksternt og internt.

Logistik er en del af vores shared servicecenter, som varetager alle opgaver 
indenfor finans, administration, kundeservice og logistik for vores 2 brands; 
Baum Und Pferdgarten og Six Ames.  Stillingen har reference til Baum Und 
Pferdgarten’s CEO, indeholder ledelsesansvar samt mulighed for udvikling af 
stillingen for den rette kandidat.

I Baum Und Pferdgarten’s vækststrategi, er der defineret flere forretnings-
projekter, som involverer logistikafdelingen, derfor skal arbejde med processer 
og strategier have din interesse, dog altid med respekt for den daglige drift, som 
du vil være en naturlig del af. 

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOMRÅDER VIL VÆRE:
• Definere, implementere samt udføre logistikstrategien - i samarbejde med
 nærmeste chef og kolleger
• Ansvarlig for import og eksport, herunder planlægning og bookning samt
 fragt- og tolddokumenter i overensstemmelse med gældende lovgivning
• Ansvarlig for og forhandling af logistik kontrakter, herunder ansvarlig for
 fragt- og lagerbudget, analyser af omkostninger samt ressourcer og
 optimering af omkostningsbudget ved benchmarking med alternative
 udbydere eller nye processer
• Ansvarlig for og koordinering af hjemtagelser og udsendelser, i samarbejde
 med produktionsafdelingen og salgsafdelingen
• Ansvarlig for lager, herunder nøjagtighed, processer og planlægning samt
 daglig kontakt og samarbejde med vores outsourcede lager og speditører
• Ledelsesansvar
• Løbende ad hoc-opgaver

Vi sørger for grundig introduktion til vores verden, og du får kolleger, som altid er 
klar med en hjælpende hånd, men vi forventer, at du har erfaring fra en lignende 
stilling. Det vil være nødvendigt for dig at have god IT-forståelse, og erfaring i 
Microsoft Dynamics Navision vil være at foretrække. Vores brands produceres 
og sælges internationalt i hele verden, også gennem egne selskaber i USA, 
England og Norge, og du vil derfor have brug for at beherske engelsk flydende i 
skrift og tale. 

Som erfaren i logistik i fashionbranchen, ved du, at der altid er mange kollektioner 
i proces på samme tid, og i logistik har I derfor mange bolde i luften på en gang, 
så det vigtigt, at du trives med dette, og at du er bevist om at deadlines og 
uforudsigelige ad hoc-opgaver er en naturlig del af vores branche og derfor af 
vores hverdag.  

Løn og øvrige ansættelsesvilkår forhandles ud fra dine kvalifikationer, og vi 
ønsker tiltrædelse hurtigst muligt. 

Send din ansøgning samt CV på mail til jobs@baumundpferdgarten.com. Skriv 
venligst ”Logistik Manager” i emnelinjen, og gerne så hurtigt som muligt, da vi 
indkalder til samtaler løbende. Du er velkommen til at kontakte CEO Teis Bruun 
på telefon 28 35 33 33, hvis du har spørgsmål til stillingen. 

BAUM UND PFERDGARTEN IS A 

COPENHAGEN-BASED FASHION 

HOUSE ESTABLISHED IN 1999. THE 

BRAND NAME INTERPLAYS THE 

SURNAMES OF THE FOUNDING 

CREATIVE DIRECTORS RIKKE 

BAUMGARTEN AND HELLE 

HESTEHAVE.

COLLECTIONS ARE AVAILABLE 

TO SHOP IN BAUM UND 

PFERDGARTEN’S COPENHAGEN 

FLAGSHIP STORE, ONLINE AT 

BAUMUNDPFERDGARTEN.COM,

AND IN SELECTED DEPARTMENT 

STORES AND RETAILERS 

WORLDWIDE.
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