CONTROLLER MED TEKSTILSPECIALE
TIL DEERHUNTER®

Deerhunter®, som er en del af en større tekstilkoncern
i Haderslev, søger en erfaren og grundig controller
med metervare-kendskab, som har lysten og evnen
til at opretholde kvalitetssikringen af Deerhunters
modelprogram.

•
•
•
•

Jobbeskrivelse:
Du bliver en del af vores design- og indkøbsafdeling, som
varetager udviklingen af vores eksisterende såvel som kommende beklædningsprodukter indenfor jagt- og outdoor
segmentet. Som controller får du ansvaret for, i samarbejde med kollegaer, at igangsætte, godkende og teste
metervarer til nye såvel som løbende produktioner. Det er
derfor vigtigt, at du er meget detaljeorienteret og formår
at arbejde selvstændigt. Du har en systematisk tilgang til
tingende, og sætter en ære i at der altid er styr på det du har
ansvaret for. Du er omhyggelig og ved hvor vigtigt det er, at
den grundlæggende dokumentation er i orden.

Rutineret bruger af MS Office og gerne erfaring med
PLM-system.
Positiv, engageret og selvmotiverende.
Du trives i et kreativt miljø, hvor tempoet er højt, og
hvor hver dag byder på nye udfordringer.
Bopæl indenfor daglig køreafstand til Haderslev.

Deerhunter® tilbyder:
Et udfordrende og selvstændigt arbejde i en dynamisk
organisation, hvor tonen er uformel.
Stillingen er fastansættelse med 37 timer pr. uge som
standard. Derudover kan vi tilbyde dig gage efter kvalifikationer samt attraktiv pensionsordning og sundhedssikring. Tiltrædelse 1. september 2021.
Ansøgning:
Hvis du har lyst til at blive en del af vort team, og du har
de rette kvalifikationer, så send os din ansøgning med
relevante bilag til:

Dine arbejdsopgaver:
• Kommentering og godkendelse af metervarer, herunder
lap-dips og trim til nye såvel som løbende produktioner.
• Daglig leverandør kontakt.
• Vedligeholdelse af certificeringer.
• Udarbejdelse og opfølgning af test-standarter hos leverandører.
• Opsætning af care labels.
• Udførelse af vaske-tests mm.
• Ad-hoc opgaver såsom opmåling og kommentering af
produktionsprøver, supportere salgs- og reklamations
afdelingen samt korrektur af salgsmateriale.

•
•
•
•
•

eller til: job@f-engel.com, senest den 5. juli 2021.
Samtaler vil blive gennemført løbende.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte tekstil controller Charlotte
Schmidt på cma@f-engel.com.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning!
HVEM ER VI:

Kvalifikationer:
•

F. Engel K/S - Deerhunter®
Norgesvej 12
6100 Haderslev
Mrk.: Controller med tekstilspeciale

Speciale i metervarer – gerne indenfor funktionel
beklædning.
Kendskab og erfaring med håndtering af certificeringer
og gældende normer indenfor tøjproduktion.
Kendskab til lovgivning omkring mærkning af tekstiler.
Struktureret og god til at planlægge, da du ofte arbejder
under mange deadlines.
Detaljeorienteret og præcis til kommunikation.
Engelsk i skrift og tale.

F. Engel er en international og dynamisk tekstilvirksomhed i rivende udvikling. Vi producerer de stærke
mærkevarer ENGEL Workwear, SUNWILL modetøj samt
DEERHUNTER jagttøj. Vi lægger vægt på at være gode
rådgivere og sparringspartnere for vore kunder, og stiller
derfor konstant større og større krav til os selv med hensyn til produktkvalitet, innovation og fleksibilitet. Vi bor i
det naturskønne Haderslev, få minutter fra motorvejen.
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