
 

 

Demand planner 

 

I Merrild Lavazza er vi på en spændende rejse med fokus på vækst. Er du den næste, som skal med på 

rejsen? Hvis du er en passioneret, ambitiøs og analytisk person med det gyldne overblik, som kan bidrage til 

et højt niveau i Supply Chain, så er du den rette kandidat for os.  

Med Danmarks mest kendte kaffemærke Merrild, Lavazza - Italiens premium kaffe nr. 1 og senest Frankrigs 

største kaffemærke Carte Noire i ryggen er potentialet og mulighederne store. Det kræver dog, at vi 

kontinuerligt har fokus på, at optimere vores Supply Chain således vi kan forsætte med at være blandt de 

bedste kaffeleverandører. Med reference til vores Nordic Demand Manager får du ansvaret for mange 

spændende og alsidige opgaver.  

 

Dine opgaver 

• Du vil blive kontaktperson til vores produktionsplanlægning og logistikafdeling i Italien og dermed 

sikre, at vi har de rigtige varer på lager til rette tid. 

• Identificere og løse potentielle leveringsudfordringer 

• Planlægning af lokale co-pack aktiviteter 

• Oprette og følge op på ordrer ved tredje partsleverandører og dermed sikre, at varerne  bliver 

leveret til tiden. 

• Koordinering af NPD’er og delistings i samarbejde med marketing 

• Overvågning og opfølgning på slow moving produkter  

• Lave root-cause analyser ved out of stock situationer 

• Samarbejde med vores svenske organisation 

• Ad-hoc analyser 

  

Din profil 

Du har erfaring med planlægning og analyser, eksempelvis fra en stilling som Planner eller 

indkøbskoordinator. Din uddannelsesmæssig baggrund er ikke afgørende. Det vigtigste er, at du har 

erfaring med opgaverne.  

Som person går du altid foran med et godt eksempel og bevarer overblikket og dit humør, selvom der er 

travlhed. Du evner at bygge relationer, er drevet af passion for kvalitet og for at levere service og værdi for 

 



på et enestående højt niveau. Du har et stærkt personligt drive, og er i besiddelse af stor vedholdenhed, 

kombineret med evnen til at være en god holdspiller. Herudover er du struktureret velorganiseret og i 

besiddelse af en høj integritet. Du er vant til at arbejde sammen med mange forskellige persontyper og 

evner at møde alle i øjenhøjde.   

Du har en metodisk tilgang og en evne til at nedbryde komplekse problemstillinger. Du er stærk analytisk og 

behersker Excel på højt niveau. Herudover behersker du også resten af Office pakken på et solidt niveau. 

Hvis du kan kendskab til SAP, er det et yderligere plus.  

Desuden begår du dig ubesværet på engelsk i både skrift og tale.  

Vi tilbyder, at du: 

• Bliver en del af en international og succesfuld virksomhed 

• Bliver en del af en kultur, der er præget af stærke værdier, uformel omgangstone og mulighed for 

at gøre sin indflydelse gældende  

• Får frihed under ansvar i en spændende organisation i udvikling, hvor der er mulighed for både 

personlige og faglige udvikling. Vi har en travl og udfordrende dagligdag, hvor vi samtidigt vægter 

medarbejdertrivsel og motivation højt.  

• Herudover tilbyder vi en attraktiv lønpakke med pension, kantineordning og naturligvis 

personalekaffe.  

• Du vil komme til at arbejde sammen med vores Nordiske Demand Manager, som du vil have tæt 

sparring med. 

 

For spørgsmål til stillingen kan Nordic Demand Manager Jesper Halvorsen kontaktes på tlf. 20745099 

Ansøgning stillingen sendes via følgende link: 

https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/jobreq?jobId=2900&company=C0001098597P&userna

me= 

Ansøgningerne behandles løbende.  

Merrild Lavazza er ejet af Lavazza, der har produceret ægte italiensk kaffe i mere end 120 år. Luigi Lavazza S.P.A. er 
blandt verdens førende kaffeleverandører, med en årlig omsætning på € 2.1 milliarder og 4.000 dedikerede 
medarbejdere, der deler Lavazzas passion for at tilbyde forbrugerne den ypperste kaffekvalitet og kaffenydelse. 
Merrild Lavazza er beliggende i Fredericia, og er hovedkontor for det nordiske cluster (Sverige, Finland, Norge, 
Danmark og Baltikum). Vi er 52 medarbejdere i Merrild-Lavazza Danmark. 
 
Lavazza er en familiejet koncern, etableret i 1895, med hovedsæde i Torino i Italien. Lavazza er Italiens førende 
kaffemærke. Virksomhedens kaffeprodukter nydes endvidere i mere end 90 lande verden over.  
www.merrild.dk – www.lavazza.dk 

 


