Verdens førende producent af kvalitets-plader med 40 lokationer på verdensplan.

Salgsassistent
Har du lyst til en karriere i en lokal, men international virksomhed i udvikling, som er en af
Danmarks største procesproduktioner og genbrugsvirksomheder?

Vi tilbyder dig
Et spændende job som salgsassistent hos Danmarks eneste spånpladevirksomhed med en historie, som
startede for snart 70 år siden. Du vil opleve et dynamisk og uformelt miljø med en god og afslappet
omgangstone, hvor medarbejderne er gode til at hjælpe hinanden. Vores arbejdsplads er kendt for et godt miljø
med høj anciennitet, hvor blandt andet godt kollegaskab, fleksibilitet, indflydelse og udvikling er nogle af
nøgleordene.

Kort om jobbet
Du bliver en del af vores interne salgsafdeling på 5 personer med reference til vores interne salgsleder, og du vil
køre tæt parløb med vores interne og eksterne sælgere. Din funktion er intern kontaktperson til vores kunder
samt hovedansvarlig for udarbejdelse af samhandelsaftaler og opdatering af priskartotek. Dine primære
opgaver er:







Kontaktperson til egne kunder
Ordrebehandling
Fakturering
Udarbejdelse af samhandelsaftaler
Opdatering af priskartotek
Produktrådgivning

Dine kvalifikationer
Du har erfaring fra en tilsvarende stilling indenfor salg og gerne med erfaring fra en produktionsvirksomhed. Er
superbruger af Excel og er god til at se løsninger hvis det brænder på samt god til at håndtere alsidige opgaver
med sans for detaljen.

Vi forventer, at du







Sætter pris på at være en del af et team
Har lyst til at lære, tør stille spørgsmål og er nytænkende
Er struktureret og god til at overholde deadlines
Kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
Bidrager med en positiv indstilling i tråd med vores værdier
Taler og skriver dansk samt engelsk på middel niveau

Ansøgning og cv
Kontakt intern salgsleder Jesper Rasmussen på 89 74 74 08, hvis du ønsker mere information om stillingen. Vi
behandler ansøgninger løbende. Alle henvendelser behandles fortroligt. Søg jobbet via https://kronospancandidate.talent-soft.com/job/job-salgsassistent_4304.aspx. Opret en kandidatkonto og vedhæft din
ansøgning og cv.

Retur
Kronospan ApS - Novopan Træindustri er en moderne, højteknologisk og værdibaseret virksomhed beliggende i Østjylland med
kort køreafstand til eksempelvis Aarhus, Silkeborg og Randers. Det er en større procesindustri med fokus på cirkulær økonomi
og med spændende kompleksitet i processer og maskinudstyr. Virksomheden beskæftiger 220 medarbejdere og har en
omsætning på ca. 500 mio. DKK. Novopan Træindustri er en del af Kronospan-gruppen. Læs mere på www.novopan.dk

