
Sætter du en ære i at få tingene til at ske?
Er du struktureret, grundig og vild med at sætte ting i system?
Har du lyst til at lære en videns tung handelsvirksomhed at kende, samtidig med at du får  
lov til at gøre den mere smidig?

Det søger vi
Kan du sige ja til ovenstående, er du måske den person, som med forståelse for systemer og 
IT kan forbedre vores workflow. Vi kunne rigtig godt tænke os en hjælpende akademisk hånd 
til opbygning og re-tænkning af vores logistik- og indkøbsafdeling. Vi er klar til at tage imod 
dig 1. august 2019. Det er en fordel, at du behersker dansk i skrift og tale.

Dine primære opgaver
I samarbejde med vores indkøber, lagerchef og CFO, vil din opgave blive at gøre os bedre til 
at udnytte vores IT-platform samt styrke vores lagerstyring. Vi arbejder med NAV 2017.

Det kommer du med
Du er i gang med en professionsbachelor eller lignende, og leder efter det rette sted at få 
dine færdigheder prøvet af. Du har lysten og evnen til at forbedre vores system i tæt sam- 
arbejde med engagerede medarbejdere, som har stor erfaring efter mange års anciennitet.  

Er du vores nye
logistikpraktikant
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Som person er du
Positiv, serviceminded, struktureret og grundig
selvstændig og proaktiv
nysgerrig og åben over for nye opgaver, produkter og processer
Indstillet på at samarbejde

Det får du
Andersen & Stender er en veletableret tekstilpartner til mode- og tekstilindustrien med kontor 
og lager i Herning. Vi har en lang historie inden for branchen og vægter kvalitet og den gode 
sparring højt – både hvad angår vores samarbejdspartnere, produkter og kunder. Vi vil sætte 
pris på dine input og vores samarbejde om den fortsatte udvikling af firmaet.
Hos os bliver du en del af et tæt og velfungerende team, der kendetegnes ved godt humør, 
dedikation og en udbredt fællesskabsånd i et rigtig godt arbejdsmiljø.

Som praktikant hos Andersen & Stender vil du få mulighed for at være med til at præge ud-
viklingen i en virksomhed, med en meget positiv tilgang til sin omverden. Vi vil give dig ad-
gang til stort set alle processer i huset, og vi er overbeviste om, at du vil få et stort udbytte af 
din tid hos os.   

Søg allerede i dag
Vi kalder løbende ind til samtaler og hører gerne fra dig, hvis opslaget har vakt din interesse. 
Send din ansøgning til CEO Jacob Ryssel på mail jr@andersen-stender.dk. 

Andersen & Stender A/S er grundlagt i 1939 og er førende inden for tilbehør til mode- og tekstilbranchen. Vi 
tilbyder et bredt udvalg af bl.a. knapper, trykknapper, lynlåse, indlægsmaterialer fra en række af Europas bedste 
producenter. Hos Andersen & Stender A/S gør vi det nemt for vores kunder at være kreative. 


