
Logistikelev

Fremtiden skabes i dag! Hos Kiilto investerer vi hver dag i fremtiden ved at fokusere på job-
mæssigt velvære samt tilskynde til innovation og bæredygtige aktiviteter. Vil du gerne tilføje 
dit eget kapitel til vores hundredårige væksthistorie?

med interesse for logistik og indkøb til vores Supply Chain organisation.

• Forecasting og prognose arbejde
• Masterplanlægning, både kapacitet og ressourceplanlægning
• Masterdata
• Udarbejdelse af logistiske analyser

Kiilto blev grundlagt i 1919 og er et familieejet finsk selskab, der udvikler, fremstiller og markedsfører kemiske industri- 
løsninger og opererer i fire forretningsområder: Konstruktion, Industriel binding og hygiejneløsninger, Professionel renlighed 
og hygiejne samt Forbrugerprodukter. Kiilto og dets datterselskaber opererer i 11 lande. Kerneprincipperne for Kiiltos forretning er 
miljøledelse, nærhed og engagement i fremtiden. Kiilto købte det tidligere Plum A/S i Assens d. 1. marts 2019.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

KiiltoClean A/S · Frederik Plums Vej 2 · 5610 Assens · www.kiilto.dk

Vi søger en engageret

Interesseret?
Hvis ja, ser vi frem til at høre fra dig. Mail din ansøgning og CV mærket ”Logistikelev” til job.dk@kiilto.com 
hurtigst muligt. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Supply Chain Manager Henrik Dalsgaard på tlf. 
4010 1368 eller på mail henrik.dalsgaard@kiilto.com. Samtaler afholdes løbende. Forventet ansættelse pr. 1. august 
2022.

• Er dynamisk
• Har erfaring med IT-værktøjer - databaser og Excel-ark
• Har interesse for produktionsvirksomheder - fra råvarer til færdigvarer
• Er struktureret og kan se dig selv som en del af en proces

Det er en fordel, hvis du:

KiiltoClean A/S udvikler, producerer og markedsfører kosmetiske produkter, desinfektionsmidler og førstehjælps- 
løsninger af høj kvalitet både til det professionelle og det private marked. Vi er en international virksomhed med base 
i Assens på Fyn.

Vi kan tilbyde dig en spændende og varieret 2-årig uddannelse, hvor du får mulighed for at få indflydelse på din 
hverdag og din faglige udvikling. Du har enten gennemført grundforløbet eller har bestået en HHX uddannelse. 

Som person skal du være fleksibel, serviceminded og god til at samarbejde, da du skal indgå i et team af forskellige 
faggrupper, der har ansvaret for produktudvikling, myndighedsregistrering, kvalitetskontrol og kvalitetssikring. 


