Driftsassistent/Logistikkoordinator
– i spændende engrosvirksomhed
Afvikling af afgrødepartier – ordrebehandling - kontraktstyring

Brænder du for at spille en vigtig rolle i en dynamisk og spændende grovvarevirksomhed? Og kunne du tænke
dig et job med en bred kontaktflade i et godt team? Så er du måske den kommende driftsassistent hos BMG.
Jobbet indebærer, at du skal være i daglig kontakt med spændende mennesker og virksomheder i en travl
hverdag. Du vil primært blive beskæftiget med afvikling af afgrødepartier, ordrebehandling og kontraktstyring i vores ordre- og afviklingsteam. Du vil få en plads i et godt team med en frisk omgangstone. Jobbet
omfatter en dagligdag, hvor du bl.a. kommer til at arbejde med:
Har du erfaring med logistik og transport, gerne med
relation til grovvarebranchen eller landbrugserhvervet, er det en stor fordel, men ikke et krav. Jobbet
kræver, at du har et godt overblik, god forretningsforståelse, flair for tal og yder god kundeservice. Du
har et godt kendskab til IT og kan begå dig på engelsk i skrift og tale, i mindre grad også på tysk. Du
er typen, som kan lide udfordringer, er vedholdende
og grundig med de ting, du har ansvaret for.

Dine opgaver omfatter blandt andet:
• Afvikling af afgrødepartier
• Ordrebehandling
• Koordination af skibstransporter
• Kommunikation med køber, vognmand, sælger
• Kontraktstyring
• Opfølgning og behandling af vejedata
• Afregning af eksterne vognmænd
• Lagerstyring

Som person er du glad, positiv og har let ved at omgås mennesker. Du går op i at være præsentabel og velforberedt. Du er ærlig og holder, hvad du lover. Du skal have en god arbejdsmoral og have hjertet med i dit
arbejde, samtidig skal du have lysten til at gøre en forskel hver dag. Vi venter gerne på den rette person, der
har disse kvalifikationer.
Du kan forvente at blive del af en vækstvirksomhed, der har en klar strategi og et stærkt værdigrundlag. Kunderne og medarbejderne er vores omdrejningspunkt og vi arbejder alle sammen for at nå virksomhedens mål, hvor vi gerne giver en kollega en hjælpende hånd, hvis der er behov for det.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med relevante bilag mærket ”Driftsassistent” på e-mail til jdl@bmg.dk. Ansøgningerne
bliver behandlet løbende med ansøgningsfrist 12.06.2017. Tiltrædelsesdatoen forventes at være 01.09.2017.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til driftschef Dan Vestergaard på 8844 0359.
BMG er en ekspansiv engrosvirksomhed (Gazellevirksomhed i 2010 og 2011) med internationale relationer der betjener professionelle landbrug med hjælpestoffer. Derudover sælger BMG højkvalitets petfood til detailbutikker i Danmark og Sverige.
Se mere på www.BMG.dk. Virksomheden er beliggende i Randers.

