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Logistics and Buying Coordinator søges til 
interiørvirksomhed i vækst  

OYOY Living Design A/S, Herning 
 
 
Vi er en ung og vækstorienteret designvirksomhed grundlagt i 2012 og vi søger nu en erfaren og 
strukturet Logistics and Buying Coordinator med et velfunderet indsigt i branchen. Du brænder 
for at udvikle, kommentere og indkøbe boliginteriør til voksne og børn præget af vores 
skandinaviske oprindelse, og du har en helt naturlig sans og et talent for kvalitet og finesse i 
designs. Som Logistics and Buying Coordinator i OYOY Living Design vil du i samspil med dine 
kollegaer i indkøbs- og designafdelingen få et stort ansvar og indflydelse på at varetage og 
optimere indkøb af to årlige hovedkollektioner samt flere målrettede mindre kollektioner som 
supplement. I samarbejde med dine kollegaer indkøbs- og designafdelingen sikrer du 
betingelsesløs høj produkt- og leveringskvalitet, som du omsætter igennem vores nuværende og 
kommende leverandørnetværk.  
   
 
Jobbet og din hverdag: 
 

• Daglig kontakt til hele OYOY Living Design’s leverandørnetværk  
• Styring af indkøb i samarbejde med indkøbs- og designafdelingen  
• Kommentering af produktudvikling i samarbejde med designafdelingen  
• Oprettelse af varer med al masterdata pr. produkt  

• Indtastning af indkøbsordrer (PO’s) og håndtering af ordrebekræftelser 

• Opfølgning på rettidige afskibninger og leverancer (SEA, TRAIN, AIR, ROAD)  

• Opfølgning på produktionsprøver og overordnet ansvar og styring for sales samples 

• Kvalitetssikring af produkter igennem daglig kontakt og kontrolprocesser hos leverandører  
• Assistere med dokumenter / lovgivning i prøve-stadiet samt den løbende certificering 

• Reklamationshåndtering samt dertilhørende kommunikation/forhandling med leverandører  

• Varetagelse af daglig speditørkontakt  

• Diverse praktiske og forefaldende arbejdsopgaver inden for dit felt på hovedkontoret  

 
Din profil: 
 
Som person har du et højt energiniveau og du åben for nye udfordringer. Du har en meget 
struktureret tilgang til dine opgaver, du deler dine successer og du træder gerne til med en 
hjælpende hånd. Du skal kunne arbejde selvstændigt, proaktivt og selv levere det nødvendige, 



   

 
OYOY Living Design A/S    •    Hammershusvej 16A, 7400 Herning, Denmark  

oyoy@oyoy.dk    •    +45 29 88 71 91   •    CVR 33777256    •    www.oyoy.dk 

 

men også spille en afgørende rolle i den videre udvikling af indkøbsafdelingen. Vi har en 
pulserende og farverig hverdag, og det er derfor vigtigt, at du evner at håndtere flere opgaver ad 
gangen og bevarer roen, når der er fart på. 
 

• Du har som minimum 3 års erfaring fra lignende stilling i branchen  

• Du har indgående erfaring med leverandør- og speditørkontakt  

• Du er ærekær, tager ansvar og overholder igennem struktur altid deadlines 
• Du er produktiv, engageret og arbejder målrettet 
• Du har sans og passion for boliginteriør, møbeldesign, mode, indretning, farver og grafik  
• Du er en team-player med gode samarbejdsevner 
• Du er kvalitetsbevidst, grundig og detaljeorienteret 
• Du tager initiativ, arbejder målrettet og bidrager positivt til et stærkt samarbejde 
• Du er sikker bruger af MS Office pakken – gerne superbruger af Excel  
• Du taler og skriver engelsk flydende – gerne andre sprog 

 
OYOY Living Design tilbyder: 
 
Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende job i en vækstorienteret international forankret 
virksomhed. Hverdagen hos OYOY Living Design er alsidig og i samarbejde med indkøbs- og 
designafdelingen og dynamiske kollegaer vil du have gode udviklingsmuligheder i den positive 
ånd der præger OYOY Living Design.  
 

• Arbejdstid: 37 timer ugentligt 

• Startdato: snarest muligt, men vi venter gerne på den rette  

• Forventelige årlige rejsedage: 10-15 dage  

• Lønpakke: efter kvalifikationer 

• Ansøgningsfrist: 15. maj 2021. Ansøgninger behandles løbende ligesom der løbende 

afholdes samtaler.  

Skulle du have spørgsmål til jobbet og OYOY Living Design, er du velkommen til at kontakte 
Direktør Søren Anker Hansen på 60 13 00 80. 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV med vellignende foto på: job@oyoy.dk.  
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OYOY Living Design’s vision og værdier 
 
 
Our Vision:  
 
OYOY wants to be the strongest Danish design brand offering home accessories for 
adults, children and the homes they live in. We strive to be respectful and dedicated to 
the manufactured products, all involved people and our surrounding nature – always with 
a creative and playful approach in mind 
 

 
Our Beliefs – what we believe in... 
 
1. The Family Feel  
2. Nearness in all we do 
3. An adventorous Mindset 
4. The playful Approach  
5. Proactive  
6. Creativity above all  
 
 

Brand Text:  
 

More than just a design brand, OYOY is for modern families in the search of re-calling 
childhood memories and creating new ones. Our design collections are rooted in the 
Danish traditions of simplicity. We represent a playful yet straight forward aesthetic 
approach to design and we accompany everyday family life. 
 
Find more here: www.oyoylivingdesign.dk   
 


