
 

 
Supply Planner  
til førende beauty 
brands  

 

 
 
 
Vi søger en dynamisk Supply Planner til vores hurtigt voksende forretning! 
 
I stillingen som Supply Planner hos Sæther Nordic A/S vil du indgå i et engageret og kompetent team af Demand- og Supply 
Planners, som sikrer forsyning af varer til hele Norden. Du vil opleve, at vi alle er drevet af at arbejde med de brands, vi omgiver 
os med. 

 
Som Supply Planner bliver du ansvarlig for at sikre forsyning af varer indenfor flere kendte brands. Herunder at placere 
indkøbsordrer, justere sikkerhedslagre og løbende følge op på såvel leveringssikkerheden til vore kunder som indkøbsaftalerne 
med vore leverandører. Dit arbejde udføres i tæt samarbejde med Demand Planners og Brand Managers på de brands, som du er 
ansvarlig for.  
 

Du får ansvaret for: 
• At balancere leveringssikkerhed, indkøbsaftaler og lagerbeholdning på dine brands  

• At tildele varenumre og -grupper på nye varer 

• At stamdata indhentes og opdateres rettidigt fra leverandører 

• Løbende kommunikation med og rapportering til leverandører  

• Overvågning af varelagre, herunder aktiv stillingtagen til sikkerhedslagerniveau samt over- og underlagrer 

• Tæt dialog med dine interne og eksterne interessenter  

 
Den ideelle kandidat har erfaring fra en lignende funktion og gerne med erfaring fra FMCG-branchen. Det er afgørende for succes i rollen, at du 
trives i en dynamisk hverdag og kan træffe beslutninger i nuet.  
 

Vores forventninger til dig: 

• Du er en stærk planlægger som både kan se overblik og detaljer 
• Du er resultatorienteret, analytisk og struktureret 

• Du har en relevant baggrund eller uddannelse indenfor Supply Chain  

• Du behersker dansk og engelsk såvel mundtligt som skriftligt 

• Du er ekspert i Excel – erfaring med ERP-systemer vil være en fordel 

• 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. Du tilbydes en god løn, pensions- og 
kantineordning samt favorable personalegoder. En uformel omgangstone i et travlt og positivt arbejdsmiljø, hvor vi vil hinanden, og du har stor 
indflydelse på din egen hverdag.  
Vi glæder os til at modtage din ansøgning samt CV via e-mail job@saether.dk. Husk at mærke mailen ”Supply Planner”. Vi indkalder til samtaler 
løbende. Deadline den 16. maj 2021. 
 
 

www.saether.dk 
Sæther Nordic A/S * Ryttermarken 11 * 3520 Farum 

 
 

Sæther Nordic gruppen er distributør for mere end 90 kendte internationale kosmetik-, parfume- og hårmærker. Heriblandt Hugo Boss, Gucci, Marc Jacobs, 
Chloé, Calvin Klein, Shiseido, Paco Rabanne, Max Factor, Clarins, Ole Henriksen mfl. Virksomheden blev grundlagt i 1983, og har siden været kendetegnet ved 
kraftig vækst. Sæther Nordic gruppen har selskaber i Danmark, Sverige, Norge og Finland og omsætter for mere end 800 mio. kr. På tværs af Norden er ansat 
knap 300 medarbejdere. 
 

 
 

http://www.saether.dk/

