
INDKØBSELEV – JBS TEXTILE GROUP A/S søger handelselev med speciale i indkøb: 

 
Vælger du en kontoruddannelse med speciale i indkøb, uddannes du til indkøbsassistent. Et springbræt til et job som indkøber.  
Du får ved JBS Textile Group A/S et bredt kendskab til forskellige indkøbsværktøjer og funktioner, i en dynamisk og til tider hektisk afdeling, der 
arbejder tæt sammen med salg, design og lager/logistik. 
Din hverdag bliver håndtering af kollektioner og kommunikation med internationale leverandører. Du få en god, bred viden, og bliver klædt på til 
spændende opgaver inden for textil/mode og international handel. 
 
Dine arbejdsopgaver indeholder blandt andet: 

• Håndtering og udarbejdelse af indkøbsordrer. 

• Deltage i opbygning og opstart af nye kollektioner. 

• Daglig kontakt, follow-up og support til JBS’s internationale leverandører. 

• Back-up for indkøbere i afdelingen 
 
Sideløbende med den praktiske del af uddannelsen er der 8-12 ugers obligatoriske skoleophold på handelsskole, afhængig af individuelle behov og 
ønsker. Skoleopholdene afsluttes med en fagprøve. 
 
Faglige og personlige kvalifikationer:  

• HG, HHX eller STX almen gymnasial uddannelse suppleret med relevant grundforløb 

• Afsluttet, 5 ugers suppleringskursus for HG / HHX, 10 ugers suppleringskursus for STX, kontakt evt. din lokale Handels- / Erhvervsskole 
eller Herningsholm Erhvervsskole 72 13 46 00  

• Godt kendskab til engelsk og matematik 

• Gode IT kundskaber  

• Sikker og velformuleret i skriftlig og mundtlig dansk  

• Selvstændig og ansvarsbevidst  

• Imødekommende og udadvendt 

• Smittende engagement og nysgerrig med lyst til at udfordre og blive udfordret  

• Godt drive og initiativrig samt struktureret med evne til at prioritere og koordinere.  
 
Arbejdssted er Herning, og du vil modtage elevløn under uddannelsen. Der skal kunne fremvises ren straffeattest. 
Forventet opstart: september/oktober 2018. 
Send din ansøgning til hr@jbs.dk att. indkøbschef Martin Opauka.  
 

 
JBS Textile Group A/S er en af Skandinaviens førende leverandører af undertøj. Undertøj er specialet, men produktpaletten er i dag udvidet med andre typer af 
tekstiler og nye forretningsområder. Virksomheden er familieejet og -drevet, og fastholder førerpositionen ved at fokusere på fire kerneværdier: Komfort, kvalitet, 
innovation og individualitet. JBS Textile Group A/S er i dag en international virksomhed med 16 brands og ca. 300 medarbejdere i 4 selskaber i henholdsvis Danmark, 
Norge, Sverige og Litauen. Se mere på www.jbstextilegroup.com - JBS Textile Group A/S, Bornholmsvej 1, DK-7400 Herning.           
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