Læs mere på
www.minipigs.dk eller kontakt
Produktionschef Søren
Vangsgaard på tlf. 5818 5818,
bedst mellem 12:30-14:30, hvis
du har spørgsmål til stillingen
Ansøgning og CV
samt kopi af relevante
eksamensbeviser bedes
fremsendt til Produktionschef
Søren Vangsgaard på
sv@minipigs.dk senest
fredag 11. januar 2019
Vi afholder løbende samtaler
Ellegaard Göttingen Minipigs
is the leading global breeder,
developer and supplier of
Göttingen Minipigs for
biomedical research
We set high standards for our
company values: Animal health,
Quality, Respect and
Collaboration, and we have a
strong focus on delivering highquality products to our
customers worldwide
We base our daily work on
respecting one another and our
animals as well as on sharing
our knowledge

Order Management and Logistics Coordinator
Ellegaard Göttingen Minipigs A/S søger en koordinator til vores
globale ordre- og transportafdeling. Du får reference til
produktionschefen og sikrer ordren fra den lander hos os til
kunden har fået sin levering, og du har således en bred
kontaktflade både internt og eksternt.
Vi leverer Göttingen Minipigs og relaterede produkter til
biomedicinsk forskning til kunder i ind- og udland, og jobbet
byder på en afvekslende hverdag med et miks af komplekse og
mere hands-on-prægede opgaver inden for ordrehåndtering og
transportlogistik. Det er vigtigt at du kan holde tungen lige i
munden, trives med at holde mange bolde i luften og kan håndtere
afvigelser fra det planlagte uden at tabe overblikket.
Dine ansvarsområder og arbejdsopgaver inkluderer bl.a.
• Ordrestyring og transportlogistik, inkl. myndighedskontakt
• Kundekontakt og -opfølgning
• Fakturering
• Koordinering med medarbejdere i staldene
• Kørselsledelse for virksomhedens egne chauffører
• Planlægning af ordreudførelsen
• Administrative opgaver i relation til stillingen
• Fælles administrative kontoropgaver i mindre omfang
Vi forestiller os, at du
• Har solid erfaring med ordrestyring fra nogle år i en lignende stilling
• Kender til og forstår udfordringerne i en salgsbackup-funktion og
anerkender den store betydning af kundeservice på højt niveau
• Har godt kendskab til fragthåndtering
• Har generelt gode IT-kundskaber og er gerne daglig bruger af
MS Dynamics NAV
• Behersker dansk og engelsk i skrift og tale og har gerne også et godt
kendskab til tysk og evt. fransk
• Har gåpåmod, er energisk og en god ’købmand’
• Arbejder struktureret, løsningsorienteret og er handlekraftig
• Kommunikerer let med kunder, leverandører og kollegaer
• Har lyst til at udfordre og være med til at optimere vores processer
Vi tilbyder
• Et udfordrende job i et velfungerende team
• En spændende, international arbejdsplads i konstant udvikling med
fokus på dyrevelfærd og trivsel, hvor opgaverne bliver løst i samarbejde
med engagerede kolleger i et positivt og tværfagligt arbejdsmiljø
• 37 timers arbejdsuge
• Konkurrencedygtig løn inkl. pensionsordning og sundhedsforsikring
• Et rart arbejdsmiljø med mange både faglige og sociale arrangementer
samt daglig fælles frokostspisning
Det daglige arbejdssted er Dalmose ved Slagelse.
Tiltrædelse hurtigt muligt.

