11. januar 2018

Salgssupporter til produktionsvirksomhed
Har du lyst til at blive en del af en spændende dansk virksomhed,
hvor kundeservice og kvalitetsprodukter er nøgleordene?
Har du lysten til at være en del af en uformel salgsafdeling med fart på?
Jobbet:
Som salgssupporter får du til opgave blandt andet at supportere vores sælgere af opbygninger til varebiler.
Du vil indgå i et dynamisk salgsteam, med høj aktivitet i et uformelt miljø.
Dine opgaver bliver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At håndtere kundeordrer.
At håndtere kundeforespørgsler pr. telefon/mail.
Assistere i salgsprocessen samt igangsættelse af ordrer.
Supportere Brdr. Plagborg salgsteam.
Tilbudsgivning/priskalkulation.
Opdatere diverse systemer og rapporteringer.
Diverse administrative ad hoc opgaver.
Samarbejde i et salgsteam.
Yde ekstra god kundeservice når det kræves.

Din profil og kompetencer:
Vi forestiller os, at du har nogen erfaring fra en lignende support- eller administrativ funktion, gerne fra en
lignende virksomhed. Alternativt er du nyuddannet og åben for at lære nyt og udvikle dig. Du er stærk til IT,
herunder MS Office pakken og specifikt Excel og Word. Din kontaktflade er bred, hvorfor det er vigtigt, at
du taler og skriver engelsk og dansk.
Du er proaktiv, struktureret og analytisk i din tilgang til dine opgaver og evner at have et godt overblik i
forhold til arbejdsgange og flowet i diverse processer.
Som person er du udadvendt, positiv og opsøgende af natur, kan lide at samarbejde og har et godt humør.
Da du kommer til at arbejde med mange interne og eksterne samarbejdspartnere, er kommunikation og
service nøgleord, ligesom vi forventer, at du har øje for kvaliteten i det, du laver.
Vi tilbyder:
En spændende og bred stilling med mulighed for forskelligartede opgaver. Du bliver en del af en
virksomhed i vækst og et engageret team, på tværs af salg og produktion. Din base bliver hos Brdr. Plagborg
i Lindved. Du vil få gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt, og du bliver en del af en
virksomhed, der er kendetegnet ved at have højt til loftet. Gage efter kvalifikationer.

Ansøgning:
Matcher ovenstående dine kvalifikationer og brænder du for at blive en del af Brdr. Plagborg A/S, hører vi
gerne fra dig. Send din ansøgning samt CV til phh@plagborg.dk
Ansøgningerne vil blive behandlet løbende. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Peter H. Hansen: +45 22 28 38 42
Virksomheden:
Vi er en virksomhed der har specialiseret os i at lave opbygninger til lastbil- og varevognsbranchen. Vores
produkter spænder fra vores Plagborg Monopankasse, til specialopbygninger og Plagborg Profilbokse til
lastbiler.
Brdr. Plagborg A/S har +15 års erfaring i branchen og vi bestræber os på at være de bedste til at servicere
vores kunder! Derfor søger vi en salgssupporter, til at styrke vores team i salgsafdelingen.

