
FAGLIGT AMBITIØS PRODUKTANSVARLIG TIL VIRKSOMHED I VÆKST

 
Fabelab er:

 
 JOBBET som produktansvarlig:

Kompetencer og Profil:

Ansøgningen sendes til: sks@fabelab.dk 

Såfremt du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:
Sales Manager Svend Spaabæk på tlf. 51 70 60 55.

Vi ser frem til at høre fra dig!
Team Fabelab

Fabelab søger en faglig dygtig produktansvarlig som gerne vil udfordres fagligt og være med til at 
udvikle en kreativ virksomhed med stor international vækst.

en kreativ designvirksomhed, der laver interiør og legetøjsprodukter til børn. Vores børneunivers inspirerer 
til fantasi, kreativitet og leg med fokus på bæredygtighed og funktion.
Firmaet er grundlagt af arkitekt Michaela Weisskirchner-Barfod, og vi er et ambitiøst og kreativt team på 9 
som lægger vægt på et åbent arbejdsmiljø med god sparring på tværs af vores faglige kompetencer. 
Vi kan tilbyde en dynamisk arbejdsplads med stor tillid til faglighed samt mulighed for at være med til at 

Vores kontor ligger centralt placeret i København.

Du er en dedikeret og ambitiøs produktansvarlig med erfaring indenfor CE certificering af legetøjs produkter, 
der kan videreføre og udvikle det gode samarbejde med vores leverandører.
Du er en struktureret og positiv medspiller som er åben for udfordringer og nysgerrig i at udvikle 
nye produkter kategorier. Du skulle kunne bevare overblikket over alle dele i vores værdikæde fra ide til butik.

Du er dygtig til at samarbejde med et kreativt team med mange deadlines og samarbejdspartnere 
-  både internt og eksternt. 

- Du er proaktiv og kan sikre, at de rigtige indsatser kommer ud over rampen og bliver til virkelighed.
- Du har en faglig stærk profil, når det kommer til leverandørstyring og logistik.
- Du har det bedst med struktur og tydelige systemer. 
- Du behersker dansk og engelsk i både tale og skrift.
- Du har god erfaring med et eller flere af følgende systemer: 

- Du har erfaring med legetøjsbekendtgørelse EN-71 og godkendelse af legetøj og CE mærkning.
    PLM systemet DELOGUE, B2B systemet TRAEDE, Microsoft excel, Google G Suite.

Vi forestiller os, at du har erfaring fra en tilsvarende indkøbs stilling inden for legetøj eller design. 
Hvis du er nyuddannet, så skal du have stor gå på mod og være ambitiøs.

Tiltrædelse snarest muligt eller senest 1. maj.
Stillingen er fuldtid og løn efter kvalifikationer + pensionsordning.


