2 nye medarbejdere
til Salgsafdelingen
Kundebetjening / koordinering / ordrehåndtering / relationer / salg- og logistik

DOT A/S er markedsleder inden for varmforzinkning i Danmark. Virksomheden er inde i
en meget positiv udvikling med øget forretningsomfang og indtjening. Til salgsafdelingen i Fasterholt, som ligger centralt mellem
Herning, Silkeborg og Brande, søger vi derfor
2 nye interne sælgere.
Du vil med reference til salgschefen indgå i
den interne salgs- og logistikfunktion, hvor
du bliver en del af et professionelt team, der
sætter kunderne i centrum.
Jobbet er alsidigt og henvender sig til
kandidater med forskellig baggrund.
Opgaverne bliver at udarbejde tilbud
og forhandle aftaler på plads, ordreekspedition og daglig dialog med kunderne om de opgaver de skal have løst.
Endvidere bliver det din opgave at afafhjælpe de lidt mere komplekse opgavers håndtering fra varens indgang til
den leveres tilbage til kunden.

Der er særligt fokus på, at den håndtering varen kræver, planlægges så der
opnås den lettest mulige proces med
størst mulig fleksibilitet i forhold til
den øvrige produktion. Populært sagt
skal du rydde ”sten” af vejen for at sikre
et optimalt flow. Endelig kommer din
hverdag til at indeholde opgaver i Logistik, hvor planlægning af afhentning
og levering af gods aftales udadtil mod
kunderne og indadtil i samarbejde med
kørselsdisponering og varemodtagelsen. Du spiller tæt sammen med de
kørende sælgere, så I i fællesskab får
skabt de rigtige løsninger for kunderne.
Du er en habil bruger af IT, og har erfaring med Office pakken og gerne Navision. Derudover ser vi gerne at du har
en håndsværksmæssig baggrund, eller
som minimum har teknisk flair. Endelig vil det være en fordel med kendskab
til tysk, svensk eller norsk.

DOT A/S med hovedkontor i Fasterholt, afdelinger
i Ferritslev og Køge samt datterselskab i Sverige
er en moderne virksomhed inden for varmforzinkning, metallisering og maling. Virksomheden
beskæftiger i alt ca. 250 medarbejdere i Danmark
og ca. 100 medarbejdere i Sverige.
Du kan se mere om DOT A/S på www.dot.dk.

dine opgaver. Du arbejder struktureret
og evner at have mange bolde i luften,
uden at miste overblikket. Du har et
åbent sind, og kan møde mennesker
på forskelligt niveau i øjenhøjde. Du
sætter en ære i at dine ting er i orden,
og du er en god kollega, der bidrager til
det gode arbejdsmiljø.
Du tilbydes et spændende og udviklende job i en organisation på vinderkurs. Omgangstonen er uhøjtidelig, og
miljøet er præget af et godt samarbejde
med kunden i fokus. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter
kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer og forudsætningerne for at løse opgaven, så
send din ansøgning mærket ”IS-1116”
til job@comentum.dk.
Har du spørgsmål til stillingen, er du
velkommen til at kontakte os på telefon
73 62 90 00.

Som person er du en teamplayer, der
også kan arbejde selvstændigt med
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