Vi søger en eksportsælger

- Er du kendt for dit store overblik og din effektive opgaveløsning?

Bliv eksportsælger

hos

Pesca Nordica ApS i Hirtshals

Er du kendt for dit store overblik og din effektive opgaveløsning? Kan du se dig selv i et internationalt miljø med fart over feltet?
Så har vi lige jobbet til dig…
Vi søger en kollega til vores salgsfunktion i Hirtshals. Du bliver en del af et eksportteam på 5 personer, som beskæftiger sig med køb og salg af
ferske fisk.
Pesca Nordica er et datterselskab i Nordic Seafood koncernen. Koncernen ejes af Nippon Suisan Kaisha Ltd. i Japan, som er en af verdens
største producenter og distributører af fisk og skaldyr.
Jobbet
En væsentlig del af jobbet består af kommercielle opgaver, herunder:
• Køb og salg af ferske fisk
• Ordrebehandling herunder ordreindtastning i Navision samt fakturering
• Opfølgning på kunder og leverandører
• Udarbejdelse af tilbud og salgsmateriale
• Salg til eksisterende kundeportefølje
• Diverse ad hoc opgaver, herunder evt. deltagelse på messer.
Personprofil
Vi søger en person med en god kommerciel forståelse og en baggrund indenfor handel, eksport eller spedition.
Har du erfaring med køb og salg af fersk fisk, vil det være en fordel men ikke et krav.
• Du har et højt aktivitetsniveau og arbejder struktureret og systematisk med dine opgaver
• Du trives med at tage ansvar og give dit bidrag til at løfte opgaver i fællesskab
• Du behersker engelsk i skrift og tale og gerne andre fremmedsprog
• Du er god til tal og har gode grundlæggende IT-kompetencer. Erfaring med Navision/Axapta eller lignende vil være en fordel
• Du er fleksibel og udadvendt og kan lide at have travlt i hverdagen
Vi tilbyder
Vi tilbyder et job i et internationalt miljø, 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 PFA pensionsordning og helbredssikring.
Interesseret?
Send hurtigst muligt din ansøgning plus et CV til job@nordicseafood.com
Ansættelsessamtaler afholdes løbende, efterhånden som vi modtager ansøgninger. Ansøgningsfristen er den 29. januar 2020.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Anders Petersen på telefon 20 99 58 39
eller HR Manager Dorte Bødker på telefon 29 48 98 10.
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.

