
Vil du være med til at indkøbe alt det fede grej?
Så er du måske den praktikant vores Indkøbsafdeling er på jagt efter.

Kom og vær en del af et ungt og dynamisk team!
GrejFreak.dk er en virksomhed i kraftig vækst og med store ambitioner.
Derfor har vi brug for flere hænder, som vil være en del af vores “Grej-Team”, der består af
over 50 mænd og kvinder.

Hvem er du
Vi søger en Handelsøkonomstuderende, eller tilsvarende uddannelse, som vil være i lønnet
praktik i 10-11 måneder med henblik på fastansættelse på fuld tid bagefter.
Det er vigtigt, at du har gode kommunikationsevner og at dit engelsk er godt, idet du på
ugentligt basis vil være i kontakt med vores leverandører i både ind- og udland.

Derudover skal du have flair for tal og godt kan lide matematik og regneark, samt have en
stor IT-forståelse, da vi arbejder i mange forskellige IT-systemer samtidigt.
Ydermere er det et plus, hvis du også har kendskab til de produkter vi forhandler.

Arbejdsopgaver
Dine primære arbejdsopgaver vil være at bistå vores Indkøbsansvarlige med daglige indkøb,
opfølgning på eksisterende ordre, bistå vores kundeserviceafdeling med korrekt information
om leveringstider, oprettelse af nye varer på hjemmesiden og deltage i kollektionsmøder
med vores leverandører omkring nye produkter til de kommende sæsoner.

Arbejdsmetode
Hos GrejFreak.dk anvender i høj grad KANBAN, og opgaver styres via Trello.
Det giver en masse overblik og du vil hele tiden kunne se, hvilke opgaver du skal varetage
næste gang. Der afholdes også et ugentligt afdelingsmøde, hvor vi laver opsamling og
planlægning af kommende opgaver.
Du vil få en fast kontorplads i et storrumskontor, hvor der udover indkøb, også sidder IT,
Økonomi og Marketing. Og du vil også indgå i dialog med de andre afdelinger.

Hvad kan vi tilbyde
Hos GrejFreak.dk vil du blive en del af et ungt og dynamisk team. Vi er en god flok mænd og
kvinder, som brænder for det, vi laver: nemlig at tilbyde vores kunder kvalitetsudstyr og god
kundeservice.

Vi har fleksible arbejdstider, og du vil i nogen grad selv have indflydelse på, hvornår du
kommer og går. Vores kontor ligger i et kontorfællesskab, hvor der også er fælles kantine,
sportshal, bordfodbold, bordtennis og naturligvis en fredagsbar, hvis man er til den slags.
Overfor vores kontor, lige på den anden side af vejen ligger vores butik og lager, hvor salg,
kundeservice og logistik holder til.

Arbejdstid: 37 timer om ugen
Sted: Gunnar Clausens Vej 58, 8260 Viby J
Start: Hurtigst muligt
Løn: 15.000 kr/md.

Ansøgninger sendes til HR@GrejFreak.dk.


