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Indkøber / Indkøbschef
Danmarks mest kompetente sortiment af vin

Vi har travlt som aldrig før og søger derfor en dygtig indkøber / indkøbschef, som får 
ansvaret for indkøb af vin. Vi  leverer hver dag masser af herlig vin til kunder i hele lan-
det og har derfor brug for en rigtig dygtig kollega til at håndtere og sikre indkøb og sup-
ply chain.

STILLINGEN OMFATTER DISSE OPGAVER
• Dagligt indkøb hos mere end 150 forskellige leverandører
• Ansvar for lager og logistik.
•	 Ansvar	for	logistik	flow	som	EMCS,	Intrastat	etc.
• Produktansvar for enkelte varegrupper i samarbejde med ledelsen
•	 Oprettelse	og	vedligeholdelse	af	stamdata	i	Navision	samt	PIM
• Deltagelse i internationale vinmesser

VI SØGER PERSON MED FØLGENDE KVALIFIKATIONER
• Du har solid erfaring med indkøb.
•	 Du	har	erfaring	med	vin	og	indsigt	i	vinens	verden,	fra	enten	købs	eller	salgssiden.
• Du har købmandsmæssig talent og ved hvordan og hvornår man lukker en god handel.
• Du er udadvendt og en dygtig kommunikator
• Du arbejder målrettet og langsigtet med leverandørerne.
•	 Du	har	IT	flair
• Du behersker engelsk

DESUDEN …
•	 Er	du	selvstændigt	arbejdende	og	idérig	og	har	fingeren	på	pulsen	i	forhold	til	vinmarkedet
• Du arbejder struktureret og vedholdende og forstår at overholde deadlines
• Brænder du for at arbejde med Danmarks mest kompetente vinsortimenter
•	 Vi	sørger	for	passende	og	grundig	uddannelse	af	dig	i	forhold	til	stillingen,	således	du	er		
 klædt korrekt på.
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TIL DEN RETTE KANDIDAT KAN VI TILBYDE
• Attraktiv lønpakke 
• Kollektiv trygheds/pensionsordning – dejligt at have!

Vi tilbyder et alsidigt og udfordrende job i en udpræget vækstvirksomhed. Du vil være en del af et 
team	af	dygtige	kollegaer	med	mange	års	erfaring	i	vinbranchen,	hvor	ordnede	og	fleksible	arbe-
jdsforhold	er	en	dyd.	Stillingen	refererer	til	vores	adm	dir	John	Krøigaard-Larsen.	Arbejdssted	er	
vores	adresse	i	Charlottenlund.

ANSØGNING
Ansøgning	bedes	sendt	til	John	Krøigaard-Larsen	på	john@theis-vine.dk	mærket	”Indkøber	/	
indkøbschef. Yderligere information om jobbet kan fås på telefon 40119760. Ansøgningen skal 
være os i hænde senest den 25. maj 2022. An- søgningerne behandles løbende og fortroligt. Til-
trædelse hurtigst muligt.

Theis Vine er en af Danmarks ledende leverandører af vin og spiritus. Vi leverer til Horeca-sektor-
en,	BtB,	BtC	via	egen	webshop	og	vinforretninger.	Vi	leverer	også	til	det	svenske	Horeca-marked	
samt	Systembolaget	i	Sverige	via	vores	svenske	søsterselskab	i	Stockholm.

Virksomheden blev grundlagt i 1996 og har de seneste år præsteret kraftig vækst i et vanskeligt 
marked under konstant forandring.

Med	udgangspunkt	i	en	tidssvarende	og	moderne	forretningskultur	i	en	traditionsbunden	branche	
har vi skabt en af landets førende virksomheder inden for salg af kvalitetsvin og spiritus. Theis 
Vine	har	en	unik	og	enestående	agentur-	portefølje,	der	anerkendes	som	en	af	landets	bedste.	Vi	
beskæftiger	p.t.	et	team	på	29	engagerede	og	højt	kvalificerede	medarbejdere,	der	hver	dag	arbe-
jder hårdt for at levere de bedste vine til den rigtige pris til vores kunder.


