
Om jobbet:
Som projektleder bliver det dit ansvar at understøtte lager
organisationen med projektledelse og gennemførelse af 
optimerings løsninger. Eksempler på projekter, du vil kunne komme 
til at arbejde med, er ny lagerhal, WMSsystem og udvikling af 
ecommerce/dropshipping setup. Du får ansvar for at vurdere 
projekternes relevans, forretningsmæssige potentiale og timing 
under hensyn til virksomhedens øvrige strategier og målsætninger. 

Du skal være klar til at arbejde meget hands on med projekterne, 
idet du, udover at drive projekterne, også skal forvente selv 
at blive den primært udførende. Du vil få kontakt til eksterne 
samarbejdspartnere, og der vil være et tæt samarbejde med såvel 
supply chain teamet som med lagerchefen samt med øvrige 
kollegaer. Herudover skal du gerne kunne hjælpe til med helt 
almindelige administrative driftsopgaver på lageret.

Dine opgaver vil blandt andet være:
•  Idegenerering og vurdering af forretningsmæssigt potentiale af 

optimeringsmuligheder
•  Projektdesign og afgrænsning
•  Gennemførelse og implementering af projekter
• Evaluering af resultatskabelse
• Rapportering af fremdrift til direktion
Du får arbejdsplads på lagerkontoret i Ikast som en stabsfunktion til 
Supply Chain Direktøren.
 
Om dig:
Vi forestiller os, at du har en relevant teoretisk uddannelse, hvor du har 
lært noget om forretningsudvikling og projektledelse. Efterfølgende 

har du formentlig mindst 35 års praktisk erfaring med optimering 
af lager og logistikprocesser. Har du erfaring med WMSprojekter 
og/eller indretning af lagerhaller, så er det en klar fordel. Du må 
meget gerne have lært noget om Lean, og skal i det hele taget have 
en analytisk og struktureret tilgang til opgaveløsning. 

Du arbejder som en stærk koordinator, der har fuldt overblik over 
dine projekter, og evner derfor også at gå i detaljerne uden at tabe 
det store billede. Du forstår forretningen og har strategisk/taktisk 
blik for, hvordan du kan skabe og gennemføre projekter, der kan 
gøre en forskel. Du er resultatorienteret, og driver dine projekter 
ambitiøst, og med den fart organisationen kan følge med til. Det 
kræver også, at du er beslutningskompetent og eksekverende. Du 
elsker forandringer og hænger ikke i vaner. 

Du får også brug for at være dygtig til at få dine kolleger med på 
rejsen, så forandringer lettes, og skal derfor være kommunikativ 
stærk samt dygtig til at forstå andre menneskers behov.  

Du skal være generelt stærk på IT, og har du erfaring med Navision 
og/eller ERPopgraderinger, så er det en fordel. Du er godt 
kommunikerende på dansk og engelsk både mundtligt og skriftligt. 

Ansøgning
Rekrutteringen til stillingen foregår i samarbejde med PRO&CO. 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte 
PRO&CO, Kristian Reinevald, tlf 9660 3200. 
Ansøgningerne behandles løbende. Upload din ansøgning allerede 
i dag til PRO&CO via linket her: Søg stillingen.

Bloomingville søger en dedikeret

PROJEKTLEDER TIL 
FORRETNINGSUDVIKLING AF LAGER

Bloomingville A/S er en ambitiøs international virksomhed, der designer, udvikler, markedsfører og sælger kollektioner inden for boliginteriør og møbler. Virksomheden er 

placeret i Ikast, og beskæftiger omkring 80 medarbejdere, og har desuden ca. 65 agenter og distributører fordelt ud over det meste af verden. Virksomheden markedsfører i 

øjeblikket 4 brands; Bloomingville, Bloomingville MINI, Creative Collection og ILLUME x Bloomingville. Bloomingville A/S eksporterer mere end 90 % af omsætningen.

Er du skarp på at vurdere det forretningsmæssige potentiale i optimeringsmuligheder 
indenfor lagerdrift, og kan du eksekvere fra ide til gennemført projekt? Så kan det 

være dig, vi er på udkig efter.   

https://www.proogco.dk/ledige-stillinger/?hr=show-job/82169&locale=da_DK&sd=1

