
STILLINGEN
Du vil indgå i en dynamisk og voksende organisation, hvor du vil 
have ansvaret for al daglig drift relateret til det logistiske flow til 
både vores B2B og B2C kunder. Du vil agere som back office på 
al B2B salg og får rig mulighed for at bruge dine kompetencer og 
entreprenante drivkraft til at påvirke og optimere planlægning og 
flow af information og varer. 
Drives du af at skabe resultater og bygge langsigtede relationer? 
Er du en struktureret, selvkørende person som elsker en dynamisk 
hverdag med en høj grad af frihed? Og sætter du en ære i at skabe 
og varetage gode relationer hele vejen rundt i forsyningskæden.
Så er det måske dig vi står og mangler til vores team i vores showro-
om i København.

Opgaverne omfatter:
• Overordnet ansvarlig for alle B2B outbound leveringer, samt 

daglige B2C ordrer - praktisk som administrativt. 
• Håndtering af import bulk forsendelser og intern                   

kvalitetskontrol (ledelse af QC team).
• Salgssupportansvarlig på alle kanaler inkl. opfølgning på leve-

ringer til kunder, med særlig fokus på Key Accounts.
• Daglig vedligeholdelse, opdatering og udbygning af vores 

ERP-systemVedligeholdelse og opdatering af lager. 
• Proaktivt identificere, evaluere og optimere på interne såvel 

som eksterne forretningsgange og processer i relation til salg  
og logistik.

• Medvirke til at sikre en høj kundetilfredshed samt en effektiv  
og resultatskabende værdikæde.

• Vedligeholdelse af showroom og lager.

OM MISMO
Mismo er en familiedrevet designvirksomhed og et af 
Skandinaviens stærkeste accessory brands. Vores produkter 
afsøger balancen mellem det praktiske og det poetiske og er 
designet til at holde, ældes og udvikle sig gennem livets rejse.
MISMO forhandles i førende mode- & designbutikker samt 
online via www.mismo.dk.

START DATO:  August 

DEADLINE:  1. juli 2022

KONTAKT:  Founder & Partner Adam Alexander Bach, 
  tlf. 61336739

MISMO  Prags Boulevard 49, Opg 5B, 1.sal, 
  2300 København S.

MOTIVERET ANSØGNING SENDES TIL: job@mismo.dk

DIN PROFIL
Du er pro-aktiv og entreprenant af natur. Du kan jonglere med 
flere bolde i luften og eksekverer på de faste day-to-day opgaver 
samtidig med at du har øje for at skabe fremdrift på større og mere 
langsigtede projekter. Du er en selvkørende teamplayer der forstår 
vigtigheden af at løfte i flok.

Vi forestiller os at du har minimum 2-3 års erfaring fra en lignende 
stilling kombineret med en relevant uddannelsesbaggrund. 
Vigtigst er dog din energiske og positive personlighed og din 
nysgerrighed efter at være med på holdet bag et brand med store 
udviklingsmuligheder. 

KOMPETENCER
• Stærke kommunikationsevner og fremragende med tal og data.
• Erfaring indenfor B2B logistiske processer og salgssupport.
• Flydende engelsk, mundtligt og skriftligt.
• Et struktureret mindset, der er projekt- og løsningsorienteret.
• Detaljeorienteret og grundig, med en stærk sans for helheds-

perspektivet

VI TILBYDER 
For den rette kandidat giver jobbet en god mulighed for at arbejde 
i et dynamisk miljø med kort fra tanke til handling. Du bliver en 
vigtig del af en travl hverdag i en designvirksomhed med en global 
kundebase og en stærk og bæredygtig bevidsthed.
Der er tale om en fuldtidsstilling, men fleksibilitet i arbejdstid kan 
imødekommes efter ønske. Løn efter kvalifikationer.

OPERATIONS MANAGER

MISMO er et af Skandinaviens stærkeste accessory brands og en leder indenfor 
markedet for luksus bagage.  En familievirksomhed med et dynamisk team og et 
fokus på bæredygtigt at bringe vores designfilosofi til verden.


