KEY
ACCOUNT
COORDINATOR
TIL ET BARSELSVIKARIAT SØGER B.YOUNG EN
HANDLEKRAFTIG KEY ACCOUNT COORDINATOR
TIL SALGSAFDELING I VEJLE.
Vi tilbyder en stilling med masser af udfordringer i en uformel
organisation med plads til smil og humor, og hvor tingene går hurtigt og
omstillingsparathed er et nøgleord.
Du vil i tæt samarbejde med intern kundeservice samt indkøb have ansvaret
for håndtering af vores største kunder, og tilsikre at kunderne får svar på sine
spørgsmål.
ARBEJDSOPGAVER
Analyse af salgstal
Placering af ordrer
Leveringsopfølgning
Opfølgning på NOOS
Levere kundespecifikt excel-data før, under og efter salgsperioden
Sende suppleringsforslag baseret på salgsanalyser
Forsendelse og opfølgning af fotoprøver samt billede materiale
DIN PROFIL

-

Erfaren Excel burger
Analytisk stærk
Omstillingsparat
God system forståelse (data kommer fra mange forskellige platforme)
Evnen til at fordybe sig i forskelligartede data samt videreformidle dem
Kan motivere sig selv, være proaktiv og arbejde selvstændigt
Erfaring fra en administrativ salgsstilling er en fordel
Taler og skriver dansk og engelsk. Tysk er en fordel, men ikke et krav

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

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte
Thomas Kingo Brink på 21 77 64 74.
ANSØGNINGSFRIST: 24.10.2022 – men da vi behandler ansøgningerne
løbende, bedes du sende din ansøgning hurtigst muligt til
jobvejle@dkcompany.com – mærket ”Key Account Coordinator, b.young”.
ARBEJDSSTED: Vejle.
TILTRÆDELSE: Snarest.
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 25
brands, 16.000 engroskunder, 5-retail koncepter, 200 helt og delvist
ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige omsætning
er 3.9 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige,
Finland, Belgien, Tyskland, UK, Frankrig, Schweiz, Holland, Spanien,
Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.
Domicil Danmark er beliggende i Ikast, Vejle og København.
Se mere på dkcompany.com.

