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Nordisk Microfiber Danmark ApS søger forhandlingsstærk logistikkoordinator til nyoprettet stilling 

 

Efter onboarding-forløbet får du ansvaret omkring Supply Chain for NMF’s globale og lokale 
produktionssetup. 

 

Hver dag betjener og servicerer vi cirka 100 NMF-forhandlere på de nordiske markeder inden for 

professionelle rengøringsrekvisitter, herunder komplette rengøringskoncepter. Vi har over de sidste 5 år 

oplevet en stigende efterspørgsel på vores produkter og services, derfor ønsker vi nu endnu en dygtig 

kollega til vores team i Odense. Du vil indgå i et team af 3 lager- og produktionsmedarbejdere samt 2 

kundeservicemedarbejdere 

 

Helt generelt om dig 

Som person er du engageret, omhyggelig og meget detaljeorienteret og har solid erfaring med Supply 

Chain´s opgaver både internt såvel som over for kunderne. 

Du har menneskeligt overskud, også i en travl og omskiftelig hverdag, og du er en udbredt holdspiller, da vi 

hjælper hinanden i mål. 

 

Da arbejdsopgaverne giver en stor berøringsflade, er det væsentligt, at du er god til at kommunikere med 

mange forskellige mennesker og føler dig tilpas i en udadvendt rolle. Da det er en nyoprettet stilling, vil det 

i stort omfang være op til dig selv at udvikle din rolle hos NMF. 

 

Du trives med at tage ansvar, er selvstændig og kan træffe vigtige beslutninger, når det kræves. 

Du kommer til at indgå i et stærkt team, hvor sammenspillet på holdet er vitalt, derfor skal du være en 

udpræget holdspiller og prioritere det sociale.  

 

Eksempler på konkrete arbejdsopgaver 

• Komplet overblik over lageret uge for uge af produktioner  

• Drift og kontrol af NMF Take Back System som lanceres til ultimo 2022 

• Tæt dialog med lager og produktionen på daglig basis 

• Korrigering af globale og lokale produktioner   

• Forhandling med speditør og transportør for valg af den bedste løsning 

• Opsætning og vedligeholdelse af logistikinformation i vores ERP-system (masterdata) 

• Udarbejdelse og opdatering af guidelines/SOP for lagerhåndtering og optimering 

• Koordinering af transporter til og fra vores lager med direkte kontakt til speditionsselskaber samt 

kunder   

• Proaktiv advisering og opdatering af kundeordrer hver uge 

• Booking af international fragt til udenlandske forhandlere  

 

Faglige kvalifikationer 

• Du har en relevant uddannelse inden for SCM herunder logistikøkonom eller speditionsuddannet 

med stærke administrative evner  

• Du er meget detaljeanlagt 

• Du har gerne en bred administrativ erfaring – kunne fx være fra en speditørstilling 

• Du behersker engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau  

• Forhandlingsstærk i forhold til indkøb af transportydelser  

• Du er superbruger af Office 365, herunder primært PowerPoint, Outlook og Excel 
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• Du er administrativ stærk, og det er naturligt for dig at overholde dine deadlines 

• Du evner at se og optimere processer 

 

Og kan du ikke nikke ja til alle punkter, så send en ansøgning alligevel.  

Vi er sikre på, at den sidste del kan læres.  

 

NMF tilbyder 

• En uformel kultur hvor der er kort vej fra tanke til handling, hvilket giver rig mulighed for 

indflydelse og forandring 

• Stor grad af indflydelse på planlægning af egen arbejdsdag 

• Med reference til vores direktør, Rune Sejten, bliver du en del af et hold bestående af kompetente 

kollegaer med høj faglighed 

• NMF vækster årligt cirka 30%, så du skal trives i en omskiftelig hverdag, men i lige så høj grad evne 

at udvikle dit ansvarsområde 

• Gode og faglige udviklingsmuligheder  

• Forventet tiltrædelse 1. aug. eller efter aftale 

• Attraktiv lønpakke samt personalegoder herunder bl.a. pension, frokostordning, sundhedsforsikring 

samt kompetencegivende efteruddannelsesordning 

 

 

Er du interesseret? Så synes vi, at du skal søge jobbet med det samme 

Hvis du synes, det lyder interessant, så tøv ikke med at sende en kort motiveret ansøgning (vedlæg CV) til 

Rune Sejten på rune@nordiskmicrofiber.dk .  

Du er også meget velkommen til at sende os en videoansøgning sammen med dit CV. 

 

Ved eventuelle spørgsmål er du velkommen til at ringe til Rune på 2127 4732. 

 

Vi kalder løbende udvalgte kandidater til samtale. 

 

Vores vision 

Vi gør det nemt at købe og bruge professionelle rengøringsrekvisitter. 

 

Vores principper 

Markedsorienteret 

Faglig og professionel 

Samarbejde 

Do whatever it takes 

 

Hvad laver NMF? 

NMF blev etableret i 1998 og er en nichevirksomhed, som producerer, udvikler, designer og sælger 

professionelle rengøringsrekvisitter til forhandlernetværk i Skandinaven.  

 

Vores forskellige produktserier og brede sortiment forhandles udelukkende via NMF-forhandlere. NMF's 

produkter markedsføres under 12 forskellige product brands, samt en række Private Labels-produkter til 

NMF-forhandlere. Dertil kommer et bredt svanemærket flagskibssortiment samt Nordic Recycle Trolley, 

som bringer denne produktkategori til næste niveau.  
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