CV John Høj Pedersen
Mail:
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john@logistikkonsulent.dk
27 50 50 10

Uddannelse
Civilingeniør med speciale i operationsanalyse, DTU 1989

Erhvervserfaring - summering
Konsulent, projektledelse og personaleledelse hos EY, Consafe Logistics, Axacon, egen virksomhed,
Implement, PriceWaterhouseCoopers, Dansk Vandski Forbund og Peter Matthiesen
•
•
•
•
•
•

Lagerlogistik, indretning og layout, koncepter og styring, IT-løsninger og WMS.
Logistikstyring, logistikudvikling og dimensionering og placering af faciliteter
Indkøbssystemer, planlægning, forecast, lagerstyring, e-commerce og VMI
Outsourcing og 3PL
Projektleder, logistik og IT
Key Account ansvarlig og personaleledelse

Logistikchef hos TjellesenMaxJenne (Drift og ledelse)
•

Ansvarlig for indkøb, kundeservice, lager og distribution af medicin, i alt 100 medarbejdere. Omsætning
1200 mio.kr.

Indkøbs- og planlægningschef hos ICCompanys (Drift og ledelse)
•

Ansvarlig for indkøb af kollektioner, sortiments og indkøbs ansvar for lagervarer. 6 medarbejdere. Indkøb
for 430 mio.kr.

Projekter hos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coop
Sanistål
Netto
Dagrofa
Cimbria
Brødrene Dahl
Harboe
BoConcept
Carlsberg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TMJ
Satair
DT-Group
Alfa Laval
Sony Nordic
Køkkenland
Ruko
Tvillum-Scanbirk
SAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundig
ICCompanys
Gasa
Desmi
Svenske Post
Brd. Klee
ABC Softwork
Pon Power
Samkaup hf.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oscar Peschardt
Unibank
Palsgaard
Aalborg Portland
G. Falbe-Hansen
SAS Cargo
Regionsapotekerne
Freja Logistik
3Shape

Erhvervserfaring - kronologisk
2017-2019:

Senior Manager hos EY Advisory
Samkaup, Island, supermarkedskæde med 60 butikker og 2.400 medarbejdere – Ansvarlig

-

for Supply Chain projekt med fokus på leverandør udvælgelse, Category & Inventory
management, målstyring og processer. Resultat: Mål på årlige besparelser på 2 ciftret
million beløb nås i 2019. Struktur på Supply Chain Operation for fremtidig vækst etableret
3Shape, producent af Dental 3D scanner – Ansvarlig for implementering af forbedret
system støtte til 3Shapes producerende enheder. Og for at designe et globalt produktions
koncept med detaljeret layout og flow for lager og produktion
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2011-2017:

Projektleder og pre-sales konsulent hos Consafe Logistics
Coop, 5 lagre i DK med 1600 medarbejdere til alle kædens butikker – Ansvarlig for
kundeteam på 5 mand og årlig omsætning på 9 mio.kr. Resultat: Succesfuld etablering af
kundeteam efter turbulent periode, fordobling af omsætning. Implementering af projekter
med robotter, ruteplanlægning, emballage og optimering af lagerdrift.
Sanistål, El & VVS lager i Billund, 42.000 m2 stållager i Taulov - Ansvarlig som projektleder
og kundeansvarlig gennem 5 år – Resultat: opgradering på VVS lager i Billund og
implementering af ny løsning i Taulov
Herudover:
Projektleder - Ansvarlig på WMS projekter overfor IC-Group, Cimbria, Løgstrup Steel,
K.W.Bruun, Elopak, Netto, Brødrene Dahl – Resultat: succesfulde ny implementeringer og
forbedringsprojekter
Pre-sales konsulent – Ansvarlig for at kunde i salgsfase gav Buy-in på foreslået WMS
løsning – Resultat var salg af WMS implementering mellem 1 og 9 mio. kr. hos IC-Group,
Cimbria, Sanistål, Nissens, Løgstrup Steel, Dagrofa, Lemvig-Müller, Dan Cargo
Reference: Adm. Dir. Karin Bergquist, mobil: 21 28 71 25
-

2008-2010:

Chefkonsulent hos Axacon A/S
Projektleder – Ansvarlig projektleder for Axacon WMS hos Freja Transport & Logistics,
TMJ (tidligere K.V. Tjellesen) og Rosendahl
Salg af Axacon WMS – Ansvarlig for salgsteam – Resultat var salg af WMS løsning til
Freja Transport & Logistics og Reitan Distribution
Reference: Salgsdirektør og partner Thomas Arne Sørensen
-

2007-2008:

Seniorkonsulent hos Implement A/S
G. Falbe-Hansen – Ansvarlig for projektledelse og løsning – Resultat: Vareoplæg med
12.000 SKU, optimering af varelageret og nøgletalsstyring
Tvilum-Scanbirk. Ansvarlig for supervision af logistikprojektleder – Resultat var succesfuldt
projekt med analyse og optimering af ’Claims – spareparts’ håndtering, med 75% reduktion
Alfa Laval – Ansvarlig for Benchmarking på Alfa Lavals amerikanske DC – Resultat:
Projekt ’No failure culture’ igangsat, efterfølgende steg kvaliteten for lagerprocesser
BoConcept A/S – Deltog i design af en ny Europæisk leverings- og distributionsstruktur –
Resultat: Færdigt oplæg præsenteret for kunden
Pon Power – Ansvarlig projektleder og løsningskonsulent – Resultat: lager layout og
indretning, vareoplæg. Forbedret nøgletal for kvalitet og effektivitet
Reference: Partner Lars Saur Feldstedt, mobil: 23 38 00 68
-

2004-2007:

Selvstændig logistikkonsulent og indehaver
Danske Trælast (i dag DT-Group). Indførsel af stregkoder og WMS på lagre
Satair. Projektleder for implementering af Warehouse Management System (WMS), inkl.
indførsel af elektronisk pluk, lagerautomater og nyt lager layout
Undervisning af virksomheder i ABC værktøj fra Firmaet ABC Softworks til kategorisering
af varer i flere dimensioner
Sparringspartner indenfor logistik for flere danske virksomheder
Undervisning og foredrag
Brd. Klee. Projektleder for implementering af nyt indkøbssystem baseret på simulering.
Oscar Peschardt & Co. Norge. Dimensionering og indretning af nyt lager
Reference: Direktør Jørgen Wenshøj, DT-Group, mobil: 21 68 60 90
-

2001-2005:

Logistikchef hos TjellesenMaxJenne (TMJ tidligere K.V.Tjellesen A/S)
-

-

1999-2000:

Ansvarlig for indkøb, kundeservice, lager og distribution af medicin i TMJ’s apoteksdivision,
i alt 100 medarbejdere. Omsætning 1.200 mio. kr. årligt – Resultat var bedre KPI’er på
lagerdrift, indførsel at indkøbssystem ’E3’ med forbedring af beholdningsstyring og mindre
varekassationer og indførelse af VMI overfor de danske apotekere
De sidste 2 år ansvarlig for udvikling af logistikken for TMJ’s 2 andre divisioner Lagerhotel
og Leverandørservice (i dag Movianto) – Resultat med indretning og idriftsættelse af nye
lagre muliggjorde en vækst på 50% årligt og kapacitet til fortsat vækst

Indkøbs- og planlægningschef hos ICCompanys (tidligere InWear)
-

Ansvarlig for planlægning og det administrative omkring indkøb af tøj for 400+ mio.kr. årligt
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1997-1999:

Ansvarlig for disponering af ICCompanys lagersortiment (NOS-Never Out of Stock), inkl.
forecast og sortiment overvågning. Omsætning 80 mio.kr. årligt – Resultat: En
videreudvikling af det plan- og disponeringsværktøj jeg havde lavet inden som konsulent.
Det var i drift i 7 år, da ERP leverandør ikke kunne kopiere løsning på en simpel måde

Managementkonsulent hos PriceWaterhouseCoopers / Peter Matthiesen.
Projekter indenfor logistik, bl.a.:
-

1995-1996:

SAS Cargo, Implementering af ressourceplanlægnings system
ICCompanys, Prognose og indkøbsstyring (blev efterfølgende ansat der)
Unibank, Processer og krav til fremtidens indkøbssystem
Palsgaard, lokalisering af lagre og distributionsstruktur
Sony Nordic, Salgsforecast på nordisk marked
Grundig, Nordisk lager og distribution

Landstræner / Sportschef i Dansk Vandski forbund
-

-

1989-1994:

Landsholdløber, 1983-1989
Ansvarlig sportschef og landstræner, 1989-1996 – Resultat: opbygget en elitestruktur med
støtte til den enkelte løber. I årtiet efter opnåede vandski Danmark at få flere europamestre
og verdensrekorder. Samarbejde med Team Danmark
Fuldtidsansat i 1995 & 1996 – Ansvarlig for sportslig succes ved EM på hjemmebane i
Vallensbæk – Resultat: Mål var medalje, opnåede to 4.pladser, men set i relation til at vi 5
år før i bedste fald kunne få en top-12 placering ved EM var resultaterne en kæmpe
succes.

Konsulent hos Peter Matthiesen A/S.
-

Projekter indenfor logistik og styringssystemer
SAS var for mig den store kunde med projekter omkring planlægning af ressourcer på
skiftehold på alle baser (CPH, STO og FBU). Besætningsplanlægning. Logistikstudier før
bygningen af Gardermoen lufthavn med dimensionering og indretning af fly-værksteder og
hangarer, terminal for SAS-Cargo
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:

John Høj Pedersen
Stenhøjgårdsvej 65, 3460 Birkerød
27 50 50 10
john@logistikkonsulent.dk
2. april 1962, 57 år

Birkerød, oktober 2019
John Høj Pedersen

Side 3 af 3

