
Er du detaljeorienteret, struktureret og god til at holde 
overblik, og har du lyst til at arbejde inden for mode-
branchen? Så er du måske vores nye Retail Controller. 

Vi søger en dygtig og engageret Retail Controller, der med 
et analytisk mind-set brænder for håndtering af data og 
styring af vareflow. Som Retail Controller hos Pilgrim vil du 
indgå i vores support team og blive en del af en interna-
tional virksomhed, som tror på, at gode resultater skabes 
gennem engagement, samarbejde og en glad og postiv 
indstilling. 

DINE PRIMÆRE OPGAVER & ANSVARSOMRÅDER
Arbejdsopgaverne omfatter, men er ikke begrænset til:
•    Udvikling af styringsværktøjer i tæt samarbejde med 
     Retail. 
• Data analysering
• Estimering af varer til butikker
• Administrative opgaver
• Ordrehåndtering og ordreopfølgning
• Daglig kontakt til vores butikker
• Koordinering med andre afdelinger (indkøb og design)
• Budgettering
 
DINE KOMPETENCER
• Gerne erfaring fra lignende job 
• Gode analytiske egenskaber
• Detaljeorienteret og god til at holde overblik 
•  Gode kommunikationsegenskaber i skrift og tale 
•  Godt kendskab til Excel
•  Lyst til at arbejde med en blanding af data, administrati-

ve opgaver og salgssupport

DIN PROFIL
Det er vigtigt, at du er detaljeorienteret og trives med
opgaver, der kræver fordybelse. Samtidig er det vigtigt,
at du kan bevare overblikket i en travl hverdag og har
gode kommunikations- og samarbejdsevner, men også at 
du trives ved at arbejde selvstændigt og tage ansvar. 

Det vægtes højt, at du kan håndtere flere opgaver ad
gangen, arbejder struktureret og har økonomisk forståelse.
Desuden er det en fordel, hvis du har erfaring med retail
eller et lignende job.  

SEND DIN ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Retail Manager, Pernille Junge, på mail: pj@pilgrim.dk. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning samt CV inkl. foto 
på job@pilgrim.dk
Mærk venligst emnefeltet ”Retail Controller”. 

Vi tilbyder en fuldstilling i en visionær og dynamisk virk-
somhed i vækst med bl.a. 34 retail butikker i Danmark. 

Ansøgningsfrist: 24. maj 2022
Ansættelsesstart: Hurtigst muligt.

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.

VI SØGER EN
RETAIL CONTROLLER

TIL HOVEDKONTORET I SKANDERBORG

JOIN THE 
JOURNEY


