Sourcer/Indkøber
Baum und Pferdgarten og Six Ames søger en sourcer/indkøber som i
samarbejde med vores designere skal udvikle og sikre kvaliteten af vores
produkter.
Du vil deltage i hele processen fra start af ny kollektion til færdig produktion
og skal derfor have erfaring og forståelse indenfor alle produktkategorier.
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.

SIX AMES IS FOUNDED UPON THE
WISH TO DELIVER COMFORTABLE
-YET CHIC -CLOTHES FOR ALL
TYPES OF WOMEN, MAKING
THEM FEEL EMPOWERED EVERY
DAY. WITH A DISTINCT DESIGN
EXPRESSION OF LUXURIOUS
EVERYDAY APPAREL, THE SIX
AMES AESTHETIC IS ELEGANT
WITH CLEAN LINES AND STRONG
FEMININE SHAPES THAT ARE
CARRIED OUT IN LUXURIOUS,
HIGH-QUALITY FABRICS, AT
AFFORDABLE PRICES. SIX AMES
IS ESTABLISHED IN 2014 AND
SUSTAINABILITY-AWARENESS IS
THUS AN INTEGRAL PART OF THE
BRAND.

Du vil blive en del af et kompetent og engageret team, som varetager alle
sourcing- og produktions relaterede opgaver for vores to brands, Baum
und Pferdgarten og Six Ames, og du vil referere til Head of Sourcing and
Production.
PRIMÆRE ANSVARSOMRÅDER:
•
Sourcing af nye metervarer og godkendelse af metervarer, print, 		
carelabels mv.
•
Oprettelse og vedligeholdelse af styles og stamdata i Navision.
•
Prisforhandling og ordreplacering.
•
Tæt samarbejde og daglig kommunikation med vores leverandører.
•
Opfølgning på samples og produktion.
•
Opmåling og af kommentering af prøver fra proto samples og frem til 		
shipment samples.
•
Overholdelse af de fastlagte deadlines.
•
Garant for højt kvalitetsniveau på alle produkter.
Vi forventer du har et par års erfaring fra en lignende stilling. Da du vil være
ansvarlig for at sikre et højt kvalitetsniveau, skal du have øje for god finish
og syteknisk forståelse samt viden om metervarer og trim.
Det er et must at du er talstærk, da prisforhandling er en vigtig del af dit
ansvarsområde. Vores produkter produceres i hele verden og du vil derfor
have brug for at beherske engelsk flydende i skrift og tale.
Som erfaren i branchen ved du at der er mange kollektioner i proces
på samme tid, så det er vigtigt at du er administrativt stærk og trives
med at have mange bolde i luften, samt er bevidst om at deadlines og
uforudsigelige ad hoc-opgaver, er en naturlig del af vores hverdag. Vi
bruger Microsoft Dynamics Navision og det vil derfor være en fordel for dig
at have kendskab til dette.
Stillingen er en spændende mulighed for at blive en del af et team af
dedikerede og imødekommende kolleger på et sjovt, varmt og altid
interessant kontor i hjertet af København. Stillingen er en fuldtidsstilling og
aflønnes efter kvalifikation.
Har du lyst til at være en del af vores team, så send en kort ansøgning samt
CV på mail til jobs@baumundpferdgarten.com
Skriv venligst ”Sourcer/Indkøber” i emnelinjen. Vi afholder samtaler
løbende, så send gerne din ansøgning i dag. Vi ønsker tiltrædelse hurtigst
muligt.

