
Indkøber - JBS TEXTILE GROUP A/S 

 

Er du indkøber med sans for design, kvaliteter og godt købmandskab? Kan du udarbejde og styre kollektioner fra idegrundlag til endelig salgspræsentation? 

JBS søger en indkøber, der tilsikrer de rigtige varer til vores kollektioner.  

 

Du vil få berøring med flere brands som JBS, Decoy, CR7, ProActive, Marathon og Resteröds. Ved siden af 16 brands leverer JBS Textile Group private label 

løsninger. 

 

Som indkøber bliver du involveret i hele indkøbsprocessen. Du arbejder struktureret og målrettet, og du er knivskarp til at overholde deadlines. Du har lysten 

og viljen til at bidrage til den fortsatte udvikling af JBS Textile Group A/S. Du bliver motiveret af at skabe resultater og din fornemmeste opgave er at sikre et 

konstant og optimalt vare-flow.  

 

Arbejdsområder:   

• Udvælgelse/udvikling af produkter – både selvstændigt og i samarbejde med vores designteam 

• Igangsætning/oprettelse af nye kollektioner 

• Kvalitets- og prisforhandling med vores leverandører 

• Indkøb og styring af produktion   

• Sikring af data omkring produkter  

• Sikring af produkters vare-flow fra ordreoprettelse til modtagelse  

• Deltagelse i kollektionsfremvisninger såvel internt som eksternt 

 

Dine Kvalifikationer:  

• Du har gode kommunikationsevner og kan have mange bolde i luften på én gang 

• Du arbejder struktureret og er i stand til at bevare overblikket i et kreativt og hektisk miljø  

• Du har en naturlig interesse for mode samt en god forståelse for tal og godt købmandskab 

• Du arbejder selvstændig og tager beslutninger inden for egne ansvarsområder 

• Du trives med administrative opgaver samtidig med, at du er en løsningsorienteret team-player, der tager initiativ til at få klaret udfordringerne 

hurtigst muligt 

• Du er fleksibel med en positiv indstilling til arbejdet, kollegaer og leverandører 

• Du holder hovedet koldt i pressede situationer og bidrager til et positivt arbejdsmiljø 

 

Motiveret ansøgning/CV sendes til hr@jbs.dk – att: Carsten Locht, Head of Buying & Product Development CVO. Ansøgningsfrist 10. februar 2019. Der 
afholdes løbende samtaler.  
 
 

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.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

http://www.jbstextilegroup.com/

