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Grundlæg din Supply Chain karriere med et Graduateforløb hos Fritz Schur Energy 
 

Vi byder ind med en spændende, udfordrende og lærerig tid i en uhøjtidelig atmosfære  
blandt professionelle og engagerede kolleger på adressen i Glostrup. Dit Graduateforløb er opdelt i moduler, hvor du prøver kræfter 

med opgaver inden for Produktionsplanlægning, Kundeservice, Indkøb og Lagerstyring og derved opnår en bred SCM-forståelse og 

kompetence. Udover SCM-forståelsen sikrer vi, at du også får et godt indblik i hvordan en virksomhed i rivende udvikling arbejder. 

 

Du har en uddannelsesmæssig baggrund som Cand. Merc., Ingeniør (P) eller tilsvarende 

og ønsker at erhverve faglig og relevant erfaring til din SCM-karriere. Du er en kundefokuseret og tillidsvækkende ildsjæl med 

forståelse for hele værdikæden. Du vil gerne lære og går derfor til opgaverne med energi og fleksibilitet. Din arbejdsstil kendetegnes 

af fokus på både samarbejde og selvstændig opgaveløsning, og du når altid i mål med dine opgaver. Endelig behersker du engelsk i 

både skrift og tale. 

 

Din fremtidige arbejdsplads 
Fritz Schur Energy udvikler og fremstiller hydrauliske systemløsninger til vindmølleproducenter. Vi er en del af Fritz Schur Technical 

Group, som er en vækstorienteret og moderne industrikoncern i spændende udvikling såvel i Danmark som internationalt.  

Hos Fritz Schur Technical Group er der fokus på den enkelte medarbejder og dennes trivsel. Vi lægger vægt på, at vore 

medarbejdere får de udfordringer og den uddannelse, der skal til for at de og dermed virksomheden til stadighed kan udvikle sig.  

Vi er stolte af vores kultur og lægger vægt på, at vores medarbejdere bliver dygtigere af at gå på arbejde. Vi arbejder målrettet med 

medarbejdertrivsel, hvilket bl.a. betyder en god og sund kantineordning, frisk frugt, personaleforening, motionscenter, personale-

forening og masser af sociale arrangementer. Du kan læse meget mere på www.fstg.dk 

Sådan søger du  

Vil du høre mere om stillingen, så giv Supply Manager Caterina Ruggiero (tidligere Supply Chain Graduate) et kald på 29 86 82 11.  

 
 

Søg stillingen her  

  Vil du være Graduate i Supply Chain? 

Ansøg 

http://www.fstg.dk/
http://fstg.jobnext.dk/16/apply

