Har du det kølige overblik når tingene går stærkt, og kan sikre rettidige leverancer til vores kunder?
Så er det lige dig vi leder efter.
BUSINESS PLANNER
Fritz Schur Consumer Products er et af Skandinaviens største handelshuse indenfor salg til FMCG. Vi er
specialiseret i salg, marketing og distribution af mærkevarer og private label produkter til
dagligvarehandlen og andre detailkanaler i både Danmark og det øvrige Europa. Ligeledes har vi gennem de
sidste 10 år også arbejdet med produktion af produkter i egne brands og til private label. Vi repræsenterer
en bred vifte af spændende produkter indenfor drikkevarer, husholdning, personlig pleje og grill.
Vi er i rivende udvikling, og vi har brug for dig til at udvide vores kompetencer indenfor sø-transport
Du vil indgå i vores Business Planning afdeling med reference til vores Product & Procurement Director, og
får en bred kommerciel berøringsflade i vores hus, tillige med rig mulighed for at sætte dine erfaringer i spil
inden for et bredt spekter af opgaver.
Du indgår i Business Planning teamets dagligdag sammen med 3 dygtige kollegaer.
Om jobbet og centrale elementer i din nye dagligdag
• Daglig kontakt og kommunikation med leverandører og kunder
• Koordinering af vareflow fra A-Z i hele værdikæden fra leverandør til kunde
• Forecast og planning af bl.a. container transport fra Asien til Europa
• Opfølgning på KPI og rapportering
• Løbende optimering og effektivisering af vores supply chain
Du griber de mange bolde, som kastes i luften hver dag, så vores kunder og leverandører oplever et
effektivt og problemfrit samarbejde med os. Vi øver os hver dag i at blive dygtigere, og vi ser frem til at
møde dit skarpe overblik, når du afsøger nye og smartere måder at gøre tingene på.
Om dig og vores forventninger
Vi forventer, at du har minimum 3 års erfaring fra en lignende stilling, gerne med in- & outbound container
transport og disponering heraf. Du trives i samspillet mellem leverandører og kunder, og sætter en ære i at
sikre rettidighed, og at overholde aftalte processer og arbejdsgange i dine opgaver.
Du er it-stærk og hurtig til at lære nye systemer – ERP systemer og Excel er et must i løsningen af dine
opgaver. Du har gode sproglige kompetencer, taler og skriver dansk på modersmålsniveau og er god til
engelsk i både skrift og tale.
Du vil hurtigt finde dig til rette i vores team, hvis du også er udadvendt, har glimt i øjet og smil på læben. Vi
garanterer dig en alsidig og handlingsorienteret hverdag, hvor nye tiltag, kunder og produkter løbende
kommer til og skal implementeres.

Om os og hvordan vi byder dig velkommen
Vi vil gøre alt for at bakke dig op i dine nye opgaver og sikre, at du bliver en succes. Vi er et passioneret
internationalt handelshus beliggende i hjertet af København, med engagerede og professionelle kolleger,
og byder på et miljø med en åbenhjertig og direkte tone. Et hus hvor der er rig lejlighed til at lære og
udvikle sig, og hvor dagene aldrig er ens.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Head of Business Planning Sebastian Brink
på telefon 21 77 95 68. Og ellers glæder vi os til at modtage din ansøgning på mail til HR Partner Susanne
Brandborg på sub@fscp.dk hurtigst muligt.
Vi afholder løbende interview i ansøgningsperioden, og stillingen forventes besat, når vi har fundet den
rette kandidat.
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