Bliv salgsbackup i stærkt detail-team!

Salgsbackup

hos

Nordic Seafood i Hirtshals

Er du systematisk og serviceminded, og kan du se dig selv i et spændende internationalt miljø med fart over feltet? Så er dette lige jobbet for dig…
Til vores hovedkontor i Hirtshals søger vi en salgssupporter, der kan indgå i et dagligt samarbejde med vores dygtige detail team. Du bliver en del af
en effektiv salgsorganisation, hvor alle bidrager til en fortsat udvikling af virksomheden.
Opgaver
En væsentlig del af jobbet består af kommercielle opgaver som f.eks. kontakt til kunder og leverandører.
Dine ansvarsområder og arbejdsopgaver inkluderer bl.a.
• Ordrebehandling
• Daglig kontakt til vore internationale salgskontorer
• Produktoprettelser (f.eks. i GS1)
• Styring af lager, kampagneplaner m.m.
• Koordinering af emballageopgaver mellem marketing og QC-afdelingen
Profil
Vi søger en person, der er løsnings- og kundeorienteret og som forstår at arbejde systematisk og struktureret for at løse
de daglige udfordringer bedst muligt.
• Du har en baggrund inden for handel eller eksport med hovedvægt på salgsadministrative opgaver – gerne med
erfaring fra et lignende job
• Det er et krav, at du som minimum er flydende i dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt. Kan du derudover
begå dig på fransk eller flamsk vil det være et plus
• Du har brugererfaring med Navision, Axapta eller lignende samt Microsoft-pakken
• Du har lyst til at arbejde i et internationalt miljø og er fleksibel med hensyn til opgaver og arbejdstider
• Du er et positivt, energisk og udadvendt menneske, der kan lide at have travlt i dagligdagen
Vi tilbyder
Vi tilbyder et job med mange spændende faglige udfordringer og et arbejdsmiljø, hvor åbenhed, humor og godt
kollegaskab betyder meget. Du kan læse mere om os på www.nordicseafood.com
Stillingen er på fuld tid og aflønnes efter erfaring og kvalifikationer plus pensionsordning og helbredssikring.
Vil du være med på holdet?
Send din ansøgning og et CV til job@nordicseafood.com. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, og vi ser frem til at
modtage din ansøgning senest den 7. januar 2019.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Sales Manager Thomas Buus Christensen på tlf. 4252 4455
eller HR Manager Dorte Bødker på tlf. 2948 9810.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Nordic Seafood koncernen er en af Europas største udbydere af fisk og skaldyr fra hele verden. Vi har egen import og sælger gennem salgsselskaber i bl.a. Danmark,
Tyskland, Frankrig, Italien, Rusland, England, Holland og Kroatien. Hovedkontoret er placeret i Hirtshals, hvor der også er produktion og stort fryselager. Koncernen
beskæftiger ca. 170 medarbejdere og omsætter årligt for over 3 mia. DKK. Koncernens hovedaktionær er Nippon Suisan Kaisha Ltd. I Japan, som er en af verdens
største producenter og distributører af fisk og skaldyr.

