
Vi søger en analytisk stærk og struktureret profil, der vil 
få ansvaret for at servicere JBS Textile Group’s online 
key accounts og enkelte offline.  
Du kommer til at arbejde med et bredt udvalg af 
virksomhedens brands fx JBS, CR7, Decoy, Resteröds 
og kommer til, at have daglig dialog med både danske 
og udenlandske kunder.
Det er derfor vigtigt, at du kan begå dig på engelsk i 
både skrift og tale.
Din primære opgave er driften af vores key accounts, 
hvor du står for levering af vareoplysninger, billeder etc. 
samt sikrer at både data- og vareflow kører til værdi for 
både JBS Textile Group og vores kunder. 
Derudover løbende overvågning af vores online kunder, 
hvor du sikrer en fyldt lagerbeholdning og en pæn 
præsentation af virksomhedens brands i samarbejde 
med kunden. 
Din daglige gang er på vores hovedkontor i Herning, 
hvor du vil blive en del af et dynamisk og stærkt team. 
Du vil dog også hver anden eller tredje uge besøge 
vores kunder i primært København og skal derfor være 
indstillet på enkelte hotelovernatninger i området. 

Arbejdsopgaver
- Levering af vareoplysninger, billeder etc. 
- Løbende sikre, at data- og vareflow kører
- Supplering af varer efter behov

- Kundebesøg
-  Kampagneplanlægning, herunder indmeldelse af 

styles, vurdering af varebehov etc.
-  Diverse Ad hoc-opgaver

Faglige kvalifikationer
-  Du er stærk analytisk og struktureret i din dagligdag
-  Du har IT færdigheder med særligt fokus på Excel
-  Du trives i en travl hverdag og formår at overholde 

deadlines
-  Du formår at indgå i teams og arbejde med mennesker

Personlige kvalifikationer
- Du er imødekommende og har et positivt væsen
- Du er positiv og fyldt med energi
-  Du har et stærkt servicegen og en imødekommende 

personlighed

Erfaring fra lignende stilling og/eller modebranchen er 
en fordel, men ikke et krav.

Din ansøgning: Ansøgning og CV sendes til hr@jbs.dk 
att: Niklas Linnebjerg, Online Sales Manager.
Ansøgningsfrist 21. juni 2019 – der afholdes samtaler 
løbende. Tiltrædelse snarest muligt. 

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.jbs.dk. JBS Textile Group A/S, Bornholmsvej 1, DK-7400 Herning. 

Key Account supporter 


