
 

Urtekram & Systemfrugt er en del af Midsona A/S. Midsona er en af de førende udbydere af sundhed og 
livsstil i Norden. Vi brænder for vores mission – at hjælpe mennesker med at leve et sundere liv. Vi tilbyder 
produkter og mærker inden for sunde fødevarer, plejeprodukter, urtemedicin, kosttilskud og mere – alt 
sammen med fokus på dit velbefindende og dit helbred. Velkommen til os! 

MIDSONA SØGER LOGISTICS DEVELOPER MED STORT OVERBLIK  

Motiveres du af høj leveringssikkerhed og af at drive og udvikle processer omkring transport og 
logistik på internationalt niveau?  Har du erfaring med logistikkoordinering, spedition og 
myndighedskrav med varer fra tredjeverdenslande? Så send os din motiverede ansøgning.  

Midsona Danmark søger en selvstændig og omhyggelig Logistics Developer med fokus på høj leverings-
sikkerhed, med ansvar for at optimere og udvikle vores nationale og internationale logistik set-up. Dette 
gøres naturligt ud fra både et omkostnings- og totalt forrentningsperspektiv. Som Logistics Developer bliver 
du ansvarlig for hele logistikken med hjemtagelse af varer og emballager inden for vores sortiment. 
Ydermere vil du drive vores interne toldprocesser sammen med eksterne parter, hvor ekspertise ligger. Du 
vil være en central spiller i vores Supply Chain set-up. Vi er naturligt nysgerrige og holder os opdateret 
indenfor områdets markedstrends. 

Du får ansvar for: 

• Booking af inbound af egne varer, opfølgning af afgang ved leverandør og transportører.  
• Dokumentation fra leverandører. 
• Disponering/planlægning af søfragt og vejtransport.  
• Fortoldning og toldoplag, herunder opgørelse af toldoplag og samarbejde med SKAT. Gennemgang 

af audits, varetagelse af toldoplagsbevillinger i tæt dialog med SKAT m.v.  
• Oplysning af toldsatser og afgifter til prisberegninger som intern ansvarlig. 
• Håndtering af restriktionsvarer i TRACE samt indhentning af tilladelser. 
• Optimering, effektivisering og vedligeholdelse af vigtige og relevante ERP-parametre. 
• Disponering af udvalgte råvarer til vores produktion i Tilst. 
• At koordinere og være aktiv sparringspartner i den nordiske matrixorganisation. 

Vi forventer, at du: 

• Har en uddannelse indenfor spedition, logistik eller disponering. Du har erhvervserfaring indenfor 
logistik, koordinering og myndighedskrav med økologi og FMCG - gerne internationalt.  

• Er en god kommunikator, der er flydende i skrift og tale både på dansk og engelsk. 
• Har en struktureret og detaljeorienteret tilgang. At have styr på deadlines ligger naturligt til dig. 
• Mestrer at træffe gode beslutninger og evner at have mange bolde i luften uden at miste blikket for 

detaljen. 
• Arbejder og tænker selvstændigt, og er samtidig en teamplayer.  
• Sikrer at vores interne som eksterne kunder altid får den bedste oplevelse. 
• Har erfaring med at ERP-systemer. Har du arbejdet med M3, er det et kæmpeplus.  

Vi tilbyder: 

Et job, der byder på spændende udfordringer i en af Nordens førende leverandører inden for økologi og 
sundhed. Hos os er mennesker, bæredygtighed, økologi, sundhed og livsstil nøgleord. Du tilbydes en god 
løn, pensions- og sund kantineordning. Vi er ambitiøse og resultatorienterede. Vi har en uformel 
omgangstone og højt til loftet i et travlt og positivt arbejdsmiljø, hvor vi vil hinanden. 
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Arbejdspladsen er Tilst ved Aarhus. Organisatorisk får du reference til S&OP Manager Morten E. Uhrskov. 

Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning og CV snarest. Vi kigger løbende på indkomne 
ansøgninger. Tiltrædelse 1. september eller tidligere.  

Rekruttering varetages af ”Kongruens – et godt match”. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at 
kontakte Morten E. Uhrskov på tlf. 6025 3905. 

 

 


