GLOBAL KONSULENT TIL
SUPPLY CHAIN/PRODUKTION
Har du ambitioner om en karriere inden for supply chain i en global
koncern? Og brænder du for at designe, udvikle og supportere
forretningsprocesser? Så har vi måske stillingen, du leder efter.
AVK Holding søger en global logistikkonsulent til udvikling og optimering af
virksomhedens supply chain med primært
fokus på planlægningsprocesser i vores
produktionsselskaber over hele verden.
Vores nye globale logistikkonsulent bliver
central placeret som en del af koncernens
logistikafdeling med base i hovedkvarteret
i Galten.

Det er en fordel, hvis du er:
• Fleksibel, servicemindet og robust
• God til at arbejde selvstændigt og er
vedholdende med opgaverne
• God til at prioritere og skabe overblik
samt etablere samarbejdsrelationer
• Fyldt med drive og et godt humør
• Indstillet på 50-60 rejsedage om året
Kort om AVK

Arbejdsopgaver:
• Udvikling af supply chain processer og
supporterende IT-systemer
• Lokalt implementering af processer for
S&OP, lagerstyring, MRP og produktionsplanlægning i samarbejde med
produktionsselskaber
• Træning og udvikling af relevante
medarbejdere
• Opfølgning på supply chain performance i AVK selskaber
• Ledelse og gennemførelser af projekter

AVK tilbyder dig:
• Et spændende job i et globalt miljø,
der er præget af vækst, innovation og
forandringer
• Rig mulighed for både personlig og
faglig udvikling
• Et uhøjtideligt arbejdsmiljø
• Løn efter kvalifikation og erfaring

Faglig profil:
• Relevant uddannelse på ingeniør eller
cand.merc.-niveau.
• Som minimum 3-5 års erfaring med
produktionsplanlægning og MRP
• Erfaren bruger af Excel og PowerPoint
• Kendskab til Microsoft Dynamics ERP
systemer vil være en fordel
• Dansk- og engelskkundskaber på højt
niveau – både mundtligt og skriftligt

Ansøgningsfrist er den 15. august 2021,
men vi afholder løbende ansættelsesaftaler.

Hos AVK udvikler og producerer vi produkter til
vand- og gasforsyning, spildevandsbehandling
og brandbekæmpelse.
Vi har fuld fokus på at udtænke holdbare
løsninger, som kan bidrage til vores fælles FNmål omkring bæredygtig udvikling.
AVK har hovedsæde i Skovby og Galten nær
Aarhus, dækker over mere end 100 produktions- og salgsselskaber og beskæftiger ca.
4.400 medarbejdere på verdensplan.
I Galten ligger vores globale Supply Chain
afdeling sammen med en række andre
afdelinger for global support til vores datterselskaber.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Koncern Logistikchef
Allan Ernstrøm på tlf. 21 79 13 99.

AVK er i en rivende udvikling, og de seneste par
år har budt på mange nye udviklingsprojekter i
Danmark og globalt.

Ansøgning sendes sammen med CV til
job@avk.dk, mærket ”Global Logistik Konsulent - Produktion”.

Læs mere på www.avkvalves.com

