World innovation – Aduro Hybrid Stove
Pellets and wood finally together as one.

Logistikkoordinator til international virksomhed i vækst
Vi vokser og søger derfor en dygtig og alsidig medarbejder, der bliver en del af en ambitiøs vækststrategi.
Aduro er blandt de fem største brændeovnsproducenter i Europa med en meget
sund og solid økonomi. I løbet af de sidste 13 år har over 300.000
brændeovnskøbere i Europa fået varmen hos os. Vores løsninger forener flot
dansk design og innovativ miljøvenlig teknologi, der reducerer udledning af
millioner tons CO2. Nu søger vi dig, der skal hjælpe os med at sikre vores
fortsatte positive udvikling.

Lokation
Du finder os i Aarhus Syd.
Fra Banegårdspladsen er der:
12 minutter i bil
20 minutter med bus
30 minutter på cykel

Vi søger en engageret og struktureret medarbejder indenfor logistik og
produktmanagement med store ambitioner – for det har vi. Fra vores
hovedkontor i Aarhus Syd vil du stå for indkøb, disponering, fragt m.m. Konkrete
opgaver er blandt andet supply chain overvågning, automatisering af processer,
kvalitetskontrol, prisoptimering på fragt, lageroptimering og løbende ad hoc
opgaver på tværs af organisationen.

Adresse:
Beringvej 17, 8361 Hasselager

Den rette kandidat kan føre opgaver sikkert fra start til slut og er indstillet på
udfordringer undervejs.
Din profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Du taler og skriver minimum engelsk og
gerne tysk
Du har interesse for og evne til at tilegne dig
viden om vores produkter og systemer
Du har erfaring fra lignende stilling
Du har kendskab og forståelse for
økonomistyringssystemer
Du evner at se optimeringsmuligheder og
løsninger
Du kan bevare overblikket, når der er mange
bolde i luften
Du er ansvarsbevidst, kan arbejde
selvstændigt og er samtidig en teamplayer
Du trives i et uformelt miljø, hvor humor er en
væsentlig ingrediens

Kontakt:
Logistikchef
Henrik Hansen
hha@aduro.dk
Tlf. 70 27 47 03

Vi tilbyder
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En international organisation
Et kontormiljø med fem forskellige
nationaliteter, som tilsammen taler syv sprog
Fleksibilitet og masser af ansvar
Mulighed for faglig udvikling – vil du, så tror
vi på dig
Engageret og kompetent team
Højt til loftet og højt tempo
Løn efter kvalifikationer
God frokostordning
Attraktivt kontordomicil

Skynd dig at sende din ansøgning, CV, billede, eksamensbeviser og evt. andet relevant materiale per e-mail til
hha@aduro.dk. Ansøgningerne behandles løbende indtil den rette kandidat er fundet. Forventet start er snarest
muligt. Mærk venligst din ansøgning ”Logistikkoordinator”. For yderligere oplysninger kontakt logistikchef Henrik
Hansen på tlf. 70 27 47 03.

