
VI SØGER EN DYGTIG MEDARBEJDER MED INTERESSE FOR 
LOGISTIK OG INDKØB TIL VORES INDKØBSAFDELING MED 
TILTRÆDELSE HURTIGST MULIGT. 

ANSVARSOMRÅDE
Som logistik- og indkøbsmedarbejder hos Pilgrim får du et 
alsidigt job med opgaver inden for store dele af indkøbs-
paletten. Opgaverne omfatter (men er ikke begrænset til) : 
 
•  Fragt og opfølgning på leverancer og forsendelser 

herunder tæt kontakt til vores fragtleverandør, som du  
vil have det daglige ansvar for samt godkendelse af  
fragt fakturaer 

• Oprettelse af data og vedligeholdelse heraf 
•  Oprettelse af indkøbsordrer og direkte kontakt til  

leverandører 
• Kvalitetssikring via samarbejde med vores kontor i Kina
•  Tæt kontakt og samarbejde med de øvrige afdelinger i 

huset, specielt lageret omkring leverancemodtagelser  
og fragt 

•  Generel deltagelse i indkøbsafdelingen og hjælp til  
dagligdagens opgaver

DIN PROFIL OG ARBEJDSOPGAVER 
Det er en fordel, hvis du har en baggrund indenfor indkøb, 
logistik eller supply chain, men det er ikke et krav. Det vig-
tigste er, at du nysgerrig, initiativrig og har lyst til at lære. 
Som person er du struktureret og detaljeorienteret samti-
digt med at du trives med samarbejde og er hjælpsom i en 
til tider hektisk hverdag. Derudover er du positiv, løsnings-
orienteret og god til engelsk.

 

Du har erfaring med og er glad for at arbejde i Office 
pakken, specielt Excel, hvorfor du har en god forståelse 
for systemer og forsyningskæden generelt. 

VI TILBYDER 
Vi tilbyder en fuldtidsstil l ing i en international, vækstorien-
teret og velkonsolideret virksomhed med en varierende og 
sjov hverdag i en afdeling med kompetente og ambitiøse 
kollegaer på kontoret i Skanderborg, hvor der er en ufor-
mel, positiv omgangstone og stor teamånd. 
For den rette person tilbyder vi en atrraktiv stil l ing, hvor 
du i høj grad selv er med til at påvirke din arbejdsdag med 
mulighed for stor personlig og faglig udvikling. 

KONTAKT 
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om stil-
lingen, er du meget velkommen til at kontakte COO/CFO 
Søren Christensen på tlf.: 21 37 24 79 eller mail: 
sc@pilgrim.dk. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV og foto 
på job@pilgrim.dk.
Mærk venligst emnefeltet 
’Logistik- og indkøbsmedarbejder’.

Ansøgningsfrist: 15. december 2021.

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG. 

Med næsten 40 års erfar ing inden for håndlavede smykker,  og med sol ide rødder i  Skanderborg ,  har Pi lgr im s lået s ig fast som et stærkt smyk-
kebrand i  både ind- og udland.Pi lgr im er en dansk ,  fami l ieejet v irksomhed, som på verdensplan har ca.  200 engagerede og posit ive medarbej-
dere,  der al le sætter en dyd i  at skabe succes for v irksomheden. P i lgr im er en dynamisk v irksomhed, hvor hjertevarme og respekt for medmen-
nesker er dyder,  der pr ior i teres højt.  Du kan læse mere på www.pi lgr im.dk.
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