SALGSBACKUP TIL VÅRT KONTOR I OSLO
Til vårt salgskontor i Oslo, søker vi en erfaren salgsbackup til b.young, som skal ivareta salget og den daglige
kundekontakt.
Vi tilbyr 6 hovedkolleksjoner hvert år samt flere ekspress kolleksjoner, og det betyr hektisk arbeidsmiljø.
Du vil bli en del av en uformell organisasjon med plass til smil og hvor samarbeid med kollegaer på tvers av
organisasjonen prioriteres.
ARBEIDSOPGAVER:
• Salg av 6 årlige kolleksjoner samt 2 ekspress kolleksjoner til eksisterende kunder
• Salg av lagervarer og suppleringsvarer
• Utbygging av den nåværende kundedatabase
• Krediteringer og fakturering og annet kontorarbeid stillingen medfører
• Deltakelse på messer
VI FORVENTER AT DU:
• motiveres av at skape resultater
• har erfaring fra en lignende stilling
• er iherdig og hardtarbeidende
• kan motivere deg selv og være proaktiv
• er ambisiøs og kan arbeide mod felles og personlige mål
• kan identifisere deg med våre merker
• er utadvendt og smilende
VI TILBYR:
• Å arbeide med et at bransjens sterkeste brands
• Et humoristisk og nærværende arbeidsmiljø
• En stilling i en ambisiøs organisasjon, som hele tiden strever etter å gjøre tingene bedre
• Lønn etter kvalifikasjoner
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Country manager Åge Norem 915 93160.
Søknaden, CV og relevante papirer sendes til agno@dkcompany.com, merket “Salesbackup Oslo”.
Søknadsfrist: 15.10.2017.
Stillingen ønskes besatt hurtigst mulig, men vi venter gjerne på den riktige person. Tiltredelse: 1.11. 2017
Hører du ikke fra oss innen 31.10. 2017, er stillingen er besatt.

DK Company AS er en dynamisk og vekstorientert internasjonal virksomhet med lidenskaplige mennesker som ønsker å gjøre en forskjell.
Produktporteføljen er bred og markedsmulighetene er store. Det designes, produseres og distribueres mellom 4 og 8 kolleksjoner årlig for
hvert at de 20 merkene til 14.000 grossistkunder og 200 eide og delvis eide forhandlere. Den årlige omsetningen er på 2,8 milliarder kroner.
Konsernet har selskaper i Danmark, Norge, Sverige, Spania og Tyskland. Hovedkvarterene i Danmark ligger i Ikast, Vejle og København.

