PROJEKTKOORDINATOR
MED LOGISTIK ERFARING

Er du på udkig efter et spændende job i designbranchen. Er du samtidig
effektiv, smilende og klar på en hverdag, hvor du selvstændigt koordinerer vores mange interessante designprojekter? Så er du måske vores
nye projektkoordinator.
VELSTRUKTURERET OG ENGAGERET PERSON
Hos DE ARCH laver vi interiørløsninger for anerkendte, internationale brands og samtidig
udvikler vi indretning for ambitiøse private villaejere. Det er disse projekter, som du i et tæt
samarbejde med vores projektledere, skal assistere med at gennemføre.
Som projektkoordinator skal du bl.a. stå for koordinering i forbindelse med etablering af butikker, shop-in-shops og showrooms for store fashion brands - både i Danmark og internationalt.
Du vil have kundekontakt og kontakt til lokale partnere. Samtidig skal du assistere med indkøb
fra leverandører i ind – og udland, herunder møbler og inventar. Derudover skal du stå for
planlægning, logistik og koordinering af eksempelvis leverancer, shop-inventar der skal afsendes, kunders materiale der skal leveres. Samtidig vil der også forekomme ad hoc-opgaver.
VI SØGER DIG
– Der har en relevant uddannelse med erfaring inden for området.
–Der har erfaring med logistik.
– Som har minimum et års erhvervsfaring.
– Der behersker Office pakken, herunder Excel, PowerPoint og Word.
– Der har passion og interesse for design og indretning.
– Der arbejder struktureret og som samtidig er proaktiv,
nysgerrig og bidrager med positivt humør.
– Der taler og skriver engelsk, imens tysk forståelse er en fordel.
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CROSSFIT PÅ DEN GAMLE SKOLE
DE ARCH er en tegnestue med et ungt, passioneret team karakteriseret ved
et højt tempo og en engageret kultur. Her kan du starte dagen i vores Crossfit
box på lageret. Et moderne studio, der kombinerer rå industrilokaler,
et kreativt værksted med farverige rum og et stort åbent køkken, hvor vi
brygger god kaffe og spiser frokost ved langborde.
KONTAKT OG INFORMATION
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt og modsvarer de stillede
krav til kvalifikationer, kompetencer og erfaring. Det er et krav, at du har kørekort.
Vi foretrækker ansøgere med bopæl tæt på Vejle. Tiltrædelse snarest muligt.
Vi afholder løbende samtaler. Send din ansøgningen samt CV med billede til
dialog@dearch.dk.
Vil du vide mere om stillingen, kontakt venligst Michele Nicolaisen på 2125 7363.
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