Engageret WMS-supporter søges til Sæther Nordic A/S
I stillingen som WMS-supporter vil du få ansvaret for Sæther Nordics A/S’s WMS-system (Apport) samt for at dokumentere
logistiske IT-processer. Som en del heraf også at sikre masterdata på varer og udveksling med eksempelvis GS1.
Du er parat til udvikling og vil gerne vokse med opgaven. Du vil fungere som IT-afdelingens primære kontakt til vores 2
distributionscentre med daglig gang begge steder.
Organisatorisk vil du blive placeret i IT-afdelingen men fysisk være en del af logistik teamet.
For at blive succesfuld i stillingen er det vigtigt, at du kan lytte for derigennem at hjælpe vores brugere, der er på alle tekniske
niveauer. Du forstår husets prioriteter, og du kan begå dig i en verden, hvor detaljer tæller.
Omgangstonen i afdelingen er afslappet og humoristisk, og vi hjælper hinanden, når der er brug for det.
Den ideelle kandidat er enten nyuddannet med masser af gåpåmod og potentiale - eller har solid erfaring fra en lignende
funktion. Det er et krav, at du har arbejdet med et WMS-system og en fordel, hvis du har kendskab til Apport og GS1.
Vores forventninger til dig:
•
Du er resultatorienteret, struktureret og kan dokumentere dine opgaver
•
Du har en relevant teoretisk baggrund
•
Du er rutineret bruger af MS Office pakken i særdeleshed Excel
•
Du har arbejdet med et WMS-system
•
Du har gode danskkundskaber i såvel skrift som tale
•
Du trives i et hektisk miljø med mange deadlines
Det tilbyder vi:
Et job der byder på spændende udfordringer i en virksomhed, hvor kvalitet og kundeservice er nøgleord. En uformel
omgangstone i et travlt og positivt arbejdsmiljø, hvor du har stor indflydelse på din egen hverdag.
Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning samt CV via e-mail til job@saether.dk senest den 10. maj 2019. Husk
at mærke mailen ”WMS-supporter”. Vi begynder at indkalde til samtaler primo ma, og startdato er hurtigst muligt.
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