SALGSBACKUP
TIL VORES KONTOR I VEJLE SØGER VI EN SALGSBACKUP TIL VORES MÆRKE ICHI.
VI UDBYDER 6 HOVEDKOLLEKTIONER HVERT ÅR SAMT FLERE EXPRESS KOLLEKTIONER,
OG DET BETYDER KONSTANT TRAVLHED. DU VIL BLIVE EN DEL AF EN UFORMEL
ORGANISATION MED PLADS TIL SMIL OG HVOR SAMARBEJDET MED KOLLEGAER PÅ
TVÆRS AF ORGANISATIONEN PRIORITERES.

ARBEJDSOPGAVER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salg af lagervarer og suppleringsvarer.
Web aktivitet b2b.
Backup af EU salg.
Opfølgning på export kunder.
Lager salgs aktivitets plan.
Opfølgning på OSS.
Foto / damp og overføre billeder til salgssysytem.
Opfølgning af Imagebank.
Fotoprøver Key Account kunder.
Opfølgning på diverse kunde data filer. (Key Account)
Adhoc opgaver.

VI FORVENTER AT DU
•
•
•
•
•
•
•
•

Motiveres af at skabe resultater.
Har erfaring fra en lignende stilling.
Er ihærdig og hårdtarbejdende.
Kan motivere dig selv, være proaktiv og arbejde selvstændigt.
Er ambitiøs og kan arbejde mod fælles og personlige mål.
Kan identificere dig med vores mærker.
Er udadvendt og smilende.
Taler og skriver flydende dansk og engelsk. Tysk er en fordel.

VI TILBYDER
•
•
•
•

At arbejde med et af branchens stærkeste brands.
Et humoristisk og nærværende arbejdsmiljø.
En stilling i en ambitiøs organisation, der hele tiden stræber efter at gøre tingene bedre.
Løn efter kvalifikationer.

Synes du at ovenstående lyder spændende, så send din ansøgning på jobvejle@dkcompany.com,
mærket “ICHI Salgsbackup, Vejle”.
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte:
Salgsdirektør Flemming Warrer Jensen på +45 21 40 87 63
Ansøgningsfrist:
11. november 2018 – Vi behandler ansøgningerne løbende, og ser frem til at modtage din ansøgning.
Arbejdssted:
Vejle - Tiltrædelse efter aftale.

DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel. Mulighederne er store i en
koncern med 20 brands, 14.000 engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige omsætning er 3 mia.kr. Koncernen har selskaber
i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Schweiz, Holland, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh. Domicil Danmark er
beliggende i Ikast, Vejle og København.
www.dkcompany.com

