
                                                                 
 
 
Har du lyst til at være ansvarlig for indkøb i en virksomhed i rivende udvikling? Har du 
ledelses erfaring og kan du optimere vareflow, lager og produktsortiment? 
 
Så har vi jobbet til dig på vores kontor i Esbjerg.  
 
 
Om os 
 
RackBuddy er en dansk møbelvirksomhed som specialiserer sig i, at optimere garderoben 
med veldesignede og robuste garderobeløsninger. De fleste produkter er lavet i vandrør 
med industriel patina hvilket tilfører en rå, industriel new-yorker stil.  
RackBuddy arbejder både med B2B og B2C kunder og på tværs af mere end 30 lande. 
 
 
Om Jobbet:  
 
I jobbet som indkøber får du en bred berøringsflade både internt og eksternt. Du vil bl.a. 
komme til at arbejde med:  
 
• Lager & logistik 
• Distribution 
• Emballage 
• Sortiment styring 
• Optimering af produkt portefølje og produkt udvikling 
• Forhandling med leverandører, kontrakter og betalingsbetingelser 
• Løbende at holde fokus på kostpriser og salgstal  
• Varer på lager til rette tid (just in time) 
 
 
 
Din Profil:  
 
Vi leder efter en kollega som er:  
 
• Målrettet, positiv og drevet af gode resultater 
• Har et godt overblik 
• Har ledelses erfaring 
• Skal kunne holde tempo og struktur på opgaverne, så alle deadlines bliver overholdt  
• Har flere års relevant indkøbs- og logistikerfaring 
• Er stærk til at tænke i systemer og processer, og selv evner at identificere         
udfordringer, analysere muligheder og drive implementering af løsninger 



• Det er en fordel hvis du har teknisk flair, er god til tal og data og føler dig hjemme i 
økomoniske beregninger på tværs af valutaer. 
• Har lyst til at arbejde i en virksomhed, hvor det går stærkt 
 
 
 
Hvad vi kan tilbyde dig:  
 

• En stilling hvor du selv kommer til at kunne præge din rolle og proaktivt skabe 
rammerne for et successfuldt resultat. 

• En unik mulighed for at blive en del af et dynamisk team i en stærk virksomhed med 
et langsigtet fokus 

• Et hyggeligt arbejdsmiljø med passionerede kollegaer   
• En fuldtidsstilling med løn efter kvalifikationer 

 
 
 
Ansøgning 
 
Dette er en fuldtidsstilling med primær arbejdssted på virksomhedens kontor i Esbjerg. 
Der kan forventes rejseaktiviter til både Østen og Europa i forbindelse med stillingen.  
 
Du bedes rette dit CV samt motiverede ansøgning til mh@rackbuddy.dk med emnefeltet: 
”Indkøbs ansvarlig”  
 
Vi behandler ansøgninger løbende, så søg allerede i dag.   
 


