Studiejob indenfor Sypply Chain Management hos Kvist Industries
Opgaverne:
KVIST Industries A/S har arbejdet de sidste 2 år på at etablere et Masterplanning system, som skaber forbindelse
mellem kunders/salgsafdelingen´s forventninger frem til en produktionsmæssig opfyldelse og heraf den planlægning der
ligger i at skaffe materialer og skabe den fornødne kapacitet. Nu er de første processer fint kørende og operationelle;
men der ligger en stor opgave i at få det optimeret så det også kan fungere optimalt og effektivt i dagligdagen.
Omkring dig
Vi forestiller os, at du læser en relevant videregående uddannelse og har interesse for supplychain management. Du kan
være på forskellige stadier af dit studie og vi opfordrer relevante til at søge jobbet. Vi vil klæde dig på til opgaverne og
forventer, at du på sigt kan varetage opgaver selvstændigt. Du vil få en fast person tilknyttet, som vil bistå dig i
oplæringen af de forskellige opgaver. Vi leder efter en profil som har et basis kendskab til logistik og supplychain´s,
som begår sig godt i de forskellige Microsoft programmer og som har interesse i at lære arbejdet med et ERP-system
(her benytter KVIST Navision) Vi forventer at personen har gode engelsk kundskaber, fordi virksomhedens sprog
naturligt er engelsk. Det er vigtigt at personen er nysgerrig og interesseret i at bidrage og ikke bange for at ramme
forkert og dermed starte forfra.
Om os
Kvist Industries A/S udvikler og producerer stole for mere end 100 forskellige virksomheder i Norden og få andre
steder i verden. Vores kunder sælger overalt i verden og tæller virksomheder som COOP, Hay, Muuto, Fredericia
Furniture, Fritz Hansen.
Kvist Industries A/S har hovedsæde i Årre, hvor der er 140 ansatte. Herudover har vi en produktion i Letland, Malpils,
hvor der er ca. 630 ansatte.
Virksomheden har historisk gennem de sidste 50 år udviklet og produceret stole og borde i træ, men har de senere år
også påtaget sig logistikopgaver, at montere stole med forskellige komponenter (træ, stål, plastik og anden komposit
materiale).
Virksomheden er i konstant udvikling, som sætter krav til vores kommunikation og fastholdelse af de
strukturer/organisationen, som sættes op af ledelsen.
Vi har i skrivende stund flere universitetsansatte i virksomheden og ser meget positivt på dette.
Kontakt os
Vi håber du kan starte snarest muligt. Send dit CV(eller link til LinkedIn) og motiverede ansøgning tilJens Christian
Holmgaard jch@kvist.com – CSCO
Vi forventer et par dage om ugen, er mere muligt så finder vi også ud af det, vi vil dog gerne understrege, at det er
vigtigere for os at vedkommende får en god uddannelse og at vi ikke vil forhindre dette.
Nogle gange kan der være opgaver som kan løses hjemmefra.
Ansøgningsfrist 31. august 2018
Vi ser meget frem til at høre fra dig.
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