Salgskoordinator

Salgskoordinator til ZenFlora A/S
Hos ZenFlora A/S arbejder vi til stadighed på at være Danmarks førende
planteeksportør til de britiske øer. Vi er stolte over vores kundeplatform i
England, hvor vi arbejder indenfor de fleste segmenter - fra havecenterkæder til
dagligvarekæder - med et solidt fundament i de stærkeste grossist-aktører.
Vi søger en glad, positiv og engageret Salgskoordinator, som har lyst til at gøre en
forskel hos vore kunder. Du arbejder gerne proaktivt med vores professionelle
kunder i relation til support, service og salg.
Du bliver en del af et dygtigt og engageret salgsteam. Du kan forvente et
spændende og alsidigt job med gode kolleger, og hvor den daglige omgangstone
er fri og uformel.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
-

Opfølgning på indkøb og salg
Kontakt på mail og telefon med leverandører og kunder i ind- og udland
(hovedsageligt engelsktalende)
Oprettelse og opfølgning på indkøbsordrer
Opdatering og vedligeholdelse af webshop
Backup for salgsteamet
Konterings- og afstemningsopgaver
Administrative ad hoc-opgaver.

Vores forventninger til din profil:
-

Gode sprogkundskaber på dansk og engelsk, såvel mundligt som skriftligt.
God forretningsforståelse med sans for kundens behov i salgssituationen.
Stærk personlighed med evnen til at håndtere flere opgaver på én gang og
et ekstra gear, når det kræves.
Superbruger i Office-pakken, gerne kendskab til Navision.

ZenFlora A/S

Lavsenvænget 1
DK-5200 Odense V
t: +45 65 48 15 05
f: +45 65 48 15 03
e: mail@zenflora.dk

www.zenflora.dk

Vores forventninger til din person:
-

Du er serviceminded og udadvendt og brænder for at give den bedste
betjening – både til vores salgsteam og til vores kunder.
Du er en glad person og har et positivt livssyn.
Du trives med en uformel omgangstone.
Du opsøger gerne selvstændigt dine opgaver og trives med en
koordinerende rolle, hvor du hele tiden sørger for et konstant og optimalt
flow af dine opgaver.

Vi tilbyder:
Et spændende og selvstændigt job med mange udfordringer i en travl hverdag,
som du i vid udstrækning selv tilrettelægger. Pensionsordning og
sundhedsforsikring er en del af lønpakken.
Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
Direktør, Jørgen Jokumsen, på mobilnr. 6010 5336 eller på mail jjo@zenflora.dk

Ansøgningsfrist: Den 28.04.2017
Ansøgning samt CV med vellignende billede sendes til Personal Assistant HR,
Trine L. Rasmussen, tlr@gasagroup.com.
Tiltrædelse:
Med det samme, men vi venter gerne på den rigtige.
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