
 

Daglig leder af GS1Trade Exact og Image 

(Data Quality Manager) 

Er du god til personaleledelse, håndtering af processer og vil du gøre en forskel for 

datakvalitet i dansk dagligvarehandel? 

 

Hos GS1 arbejder vi med at kvalitetssikre data til understøttelse af bla. den danske dagligvarehandel. Hos GS1 Denmark 
udbyder vi derfor flere services som støtter op om dette, bla. GS1Trade Sync, GS1Trade Exact og GS1Trade Image.  

I GS1Trade Sync oprettes produktdata og hos Exact valideres den indtastede data op imod det fysiske produkt. Dertil tilbydes 
også en fotoservice/grafisk service, hvor der kan tages billeder eller udarbejdes grafiske produktbilleder. Der håndteres 
mellem 8.500 til 12.000 produkter årligt - mængden varierer hen over året. 

GS1Trade Exact og Image er placeret i Ballerup, og det er hertil vi søger en daglig leder, med fokus på personalepleje, 
processer og vores standarder.  

GS1 Denmark har 2 kontorer, et på Vesterbro og et i Ballerup. Der samarbejdes dagligt mellem de to lokationer. Til dette benyttes 

Microsoft Teams i dagligdagen, og ved lejlighed er der også fysiske møder begge steder. 

Teamet i Ballerup består af 5 personer plus dig, og dertil kommer GS1Trade Image som har 2-3 eksternt tilknyttede 
fotografer. 

 

Om jobbet 

Dine opgaver/ansvarsområder vil primært være: 

• At sikre en velstruktureret arbejdsdag for dine kollegaer 

• At danne dig et løbende overblik over ordrer og bemanding 

• At sikre overholdelse af behandlingstid 

• Løbende udarbejdelse og implementering af forbedringer 

o I samarbejde med din leder og interessenter 

• Dialog med medlemmer vedr. spørgsmål og tiltag 

• Løbende at holde sig opdateret med GS1-standarder som understøtter og bruges i Exact og Image 

 

Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring med: 

• WMS-systemer 

• GS1-standarder og services 

• Excel 

• Evt. butik/webshop drift eller styring 

Du vil modtage oplæring i hvordan vores systemer er bygget op, og hvordan vores processer fungerer.  
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Om dig 

Vi søger en kollega der er 

• Glad for at arbejde med ledelse i en drift-/produktionsvirksomhed 

• Detaljeorienteret 

• Selvkørende 

• Har gode kommunikationsevner – også på engelsk 

• Konstruktiv 

Din baggrund kan fx være fra ledelse af et lager eller butik.  

Vi tilbyder  

Et spændende job med udviklingsmuligheder i en organisation i vækst. Vores virksomhedskultur er præget af en uformel 
tone, og vi er imødekommende, engagerede og vedholdende. Frem for alt ønsker vi at gøre en forskel for vores medlemmer. 

Du vil referere til Morten Buch, COO. 

Alle medarbejdere har pensionsordning med sundhedsforsikring og mulighed for kantineordning. Vi har desuden en aktiv 
personaleforening. 

Der er tale om en arbejdstid på 37 timer/uge, placeret primær ml. 8.00 og 16.00.  

Arbejdsstedet er Industriparken 23 2750 Ballerup. 

 

Har du spørgsmål? 

Kontakt Morten Buch (COO) på telefon +45 21 65 96 98 eller mbu@gs1.dk, hvis du vil høre mere om jobbet. 

 

Ansøgningsfrist og tiltrædelse 

Sidste ansøgningsfrist er 31. oktober 2022. Vi holder løbende samtaler, så send os din ansøgning og CV så snart som muligt 
på HR@gs1.dk.  

Vi ønsker tiltrædelse hurtigst muligt // d. 1. november 2022. 

 

Om os 

I GS1 Denmark får du 35 kollegaer, der alle arbejder målrettet med at udbrede anvendelsen af GS1-standarder. Det har vi 
gjort i 40 år. Vi er et af 114 landekontorer der repræsenterer GS1 på verdensplan. Hele GS1 er en neutral, not-for-profit 
medlemsorganisation og NGO, som arbejder for danske og udenlandske medlemsvirksomheder i flere sektorer. Du kender os 
fra de stregkoder, du finder på bl.a. varer i supermarkedet og på medicinpakninger. 

Vi udvikler og udbreder standarder og services, der støtter alle parter i forsyningskæden, fx når de skal udveksle stamdata, 
ordrer og fakturaer; stregkodemærke produkter og paller; og spore produkter og forsendelser. 

Uanset sektor er det essentielt at have en effektiv, sikker og gennemsigtig forsyningskæde. Og uanset om der er tale om en 
liter mælk eller en æske tabletter, skal der unik identifikation, mærkning og dataudveksling til for at opnå effektivitet, 
sikkerhed og sporbarhed i forsyningskæden.  

I Danmark er over 10.000 virksomheder medlem, og på verdensplan bruger over 2 millioner virksomheder GS1 standarder, 
spredt over 25 sektorer. 

Læs mere på www.gs1.dk 
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