
PROCUREMENT  
COORDINATOR
Vi søger en erfaren indkøbskoordinator  
med flair for både tal og mennesker,  
og gerne med hang til Outdoor.



Nordisk er en dansk virksomhed, med hovedkontor på 
Papirfabrikken lige midt i ”Danmarks Outdoor Hovedstad” 
200 meter fra vand og skov. Vi udvikler og sælger outdoor 
udstyr med et højt design niveau, enestående funktionalitet 
og gennemarbejdet kvalitet – skabt til store eventyr i naturen! 
Vores produkter afsættes i store dele af verden, med de største 
markeder i Europa og Asien. Vi er førende indenfor en række 
produktområder, der bl.a. omfatter telte, fiber- og dunsoveposer, 
dunjakker og andet outdoor udstyr. Vi er især stolte af at have 
flere produkter i kategorien “The world’s lightest”.

Vi har opdelt vores verden i 3 universer:

SPIRIT | Kvalitetsbevidste outdoor entusiaster, hvor det handler 
om at nyde naturen, og hvor det rigtige udstyr er med til at 
skabe hyggelige rammer for fællesskab og kvalitetstid for 
familie og venner.

AMBITION | Målrettede naturelskere, hvor det at være i 
naturen sker på naturens præmisser, og hvor det rigtige udstyr 
understøtter og muliggør oplevelsen også under vanskelige 
forhold.

ADDICTION | Mennesker, hvor det at bryde fysiske og psykiske 
grænser under meget vanskelige forhold er et ’must’, og hvor 
deres succes og liv afhænger af udstyrets funktionalitet og 
kvalitet.

Vi tænker og handler med et internationalt mindset, og vi 
tager ansvar. Vi har bl.a. inkorporeret verdensmålene som 
en del af vores DNA og arbejder globalt med stor fokus på 
bæredygtighed.

Vi er en særdeles innovativ virksomhed og hos os definerer vi 
innovation ud fra 3 søjler:

•  Vi skal være i stand til at skabe fyrtårne, produkter der ikke er 
set før og som sætter nye standarder.

•  Vi skal skabe produkter, der gør en mærkbar forskel for 
brugeren

•  Innovation skal kunne kommunikeres - “If you can’t explain it, 
don’t make it!”

Vi ønsker at fremstå som et eksklusivt dansk outdoorbrand, 
hvor både B2B og B2C kunder kan se og føle den værdi, som 
kendetegner brandet. Og vi ønsker at facilitere oplevelsen af, at 
natur er luksus og at livskvaliteten forbedres, når man opholder 
sig i naturen.

Vi har kontorer i Silkeborg, Hamborg, Görlitz, Shanghai og Tokyo 
og har gennem de seneste år oplevet en kraftig vækst. Det 
forventer vi fortsætter de kommende år. Vi er 75 medarbejdere 
fordelt på de forskellige kontorer.

Om Nordisk



Du bliver en del af et entusiastisk team og får en central 
koordinerende rolle med reference til indkøbs- og 
logistikchefen. Du får ansvar for en bred palette af opgaver 
og skal proaktivt gribe, prioritere og eksekvere på både faste 
rutiner og de mange ad hoc-opgaver, der strømmer gennem 
afdelingen.

Du får en bred kontaktflade med både mundtlig og skriftlig 
korrespondance til vores leverandører samt til dine kolleger 
rundt om i verden. Du kan se frem til en varieret hverdag med 
mange bolde i luften. Du kommer til at gå ind og ud af din 
detaljeorienterede data-boble, fordi du samtidig skal kunne 
bevare overblikket og koordinere sideløbende projekter. 

Dine opgaver bliver bl.a. følgende:
• Oprettelse af PO til leverandørerne
• Udarbejde leveringsaftaler og opdatering af disse
• Distribution til vores 3 internationale distributionscentre
• Demand planning
• Udarbejde statistik

Din rolle



Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og gerne 
+5 års erfaring fra en lignende stilling i en internationalt 
orienteret handelsvirksomhed. Du har gode sprogkundskaber 
i dansk og engelsk og gerne tysk. Du har flair for tal og er 
analytisk stærk. Du er rutineret bruger af Office, og har solid 
Excel-erfaring. Det vil være et plus, hvis du har kendskab til 
Business Central. Det er vigtigt for os, at du bor i det midtjyske 
med max. 30 min. til Silkeborg. Har du hang til et aktivt 
outdoor-liv med f.eks. overnatning i sovepose og telt,  
så passer du ekstra godt ind i huset.

Du er effektiv, stærk til at prioritere dine opgaver og går ikke 
på kompromis med kvalitet. Du arbejder struktureret, og gerne 
både selvstændigt og som del af et team og formår at nå helt 
i mål gennem dialog med andre. Du trives godt i en dynamisk 
organisation, hvor teamwork, engagement, positivt drive og 
godt humør er afgørende for måden at arbejde sammen på.

Din profil



Det rigtige match
Vi har brug for en profil, der kan hjælpe med at sikre vores fortsatte succes og vækst. Derfor ser 
vi frem til at høre fra dig, hvis du har evnerne, viljen og ikke mindst lysten til at gøre en forskel. 

Vi ønsker at sikre det rigtige match og inddrager derfor konsulentvirksomheden blue search & 
selection i forbindelse med udarbejdelse af test. Ønsket tiltrædelse er til August efter nærmere 
aftale. 

Send ansøgning og udførligt cv mrk. ”procurement coordinator” til job@nordisk.eu.  
Samtaler gennemføres løbende.

nordiskoutdoor
nordisk.eu

Papirfabrikken 74
8600 Silkeborg

The Nordisk Belief

At Nordisk we believe that “Nature is Luxury” and that spending 
time in Nature improves your overall quality of life!

For this we create high quality, sustainable products, that 
enables you to have a great time when you are outdoors, 

regardless where and how you go.


