Salgskoordinatorer
Netværks- og sikkerhedsløsninger
Øst og vest for Storebælt

Vores kunde er en nystartet netværks- og sikkerhedspartner, der ønsker at etablere sig som
en ambitiøs og nyskabende leverandør af løsninger designet individuelt i samarbejde med
kunderne.
Stifteren har mange års erfaring fra
branchen, og har allerede en bred indsigt
i markedet og et etableret netværk blandt
både kunder og leverandører. Til at assistere salgsafdelingen med salg af avancerede løsninger søger vi 2 dygtige salgskoordinatorer – gerne med kendskab til
IT-branchen. Virksomheden får domicil i
København og Århus.
Dine opgaver vil hovedsageligt bestå i at
understøtte et kompetent og ambitiøst
salgsteam, herunder telefonbetjening,
kunde og leverandørkontakt, tilbudsgivning, ordremodtagelse og – behandling,

leveranceopfølgning, deltagelse i kundearrangementer, udfærdige præsentationsmaterialer, salgsstatistik og løbende
ad hoc opgaver.
Din uddannelsesmæssige baggrund er
ikke afgørende. Derimod ser vi gerne, at
du har nogle års erfaring fra en lignende
stilling, og meget gerne fra IT-branchen.
Du er vant til at håndtere de administrative opgaver i en salgsafdeling og du er
hjemmevant med Office pakken. Du er
hurtigt til at tillære dig nyt stof, og du kan
begå dig på engelsk i skrift og tale.
Som person er du udadvendt og serviceminded, og du trives med at have mange
bolde i luften. Du er god til at samarbejde,
og du har et højt energiniveau og ambitioner om at blive endnu dygtigere. Og
så ser vi gerne vi gerne at du er glad og
humoristisk anlagt.

Du tilbydes et spændende og udviklende
job i en helt nystartet organisation, hvor
den første tid vil bære præg af, at man er
i etableringsfase. Du vil i nogen udstrækning selv være med til at præge indholdet
i jobbet, og du vil indgå i et samarbejde,
hvor alle hjælper alle – også med de lavpraktiske ting. Løn og ansættelsesvilkår
forhandles individuelt efter kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer, og har
du forudsætningerne for at lykkes i dette
job, så send din ansøgning mærket
”SK-0817” til job@comentum.dk.
Har du spørgsmål til stillingen, er du
meget velkommen til at kontakte os på
tlf. 73 62 90 00.

Comentum ApS
Oceankajen 12, DK-7000 Fredericia
Gammelhavn 5, 6200 Aabenraa
Tel.: +45 3046 2858

