LogiCon Nordic søger intern salgsassistent med struktur og smil i stemmen
I LogiCon starter vi 2021 med at søge to salgsassistenter. Dels skal en af vores yngre salgsassistenter på
barsel, og dels ønsker en af vores erfarne salgsassistenter at gå på pension. Vi søger derfor både til en
permanent stilling og et vikariat.
Du bliver en del af gruppen på 9 interne salgsassistenter, og kommer til at arbejde mest med plastfolier
eller hygiejne og værktøj. Men samtidig får du et grundigt indblik i hele firmaets produktsortiment, så
du kan betjene vores kunder.
Dine primære opgaver vil blive udarbejdelse og opfølgning på tilbud, ordremodtagelse, kalkulationer,
leverandørforespørgsler og indkøb.
Du vil få et tæt samarbejde med det øvrige team og produktchef.
Dine primære opgaver
• Behandling af forespørgsler og ordrer
• Forespørgsler og indkøb hos vores leverandører
• Back-up til vores eksterne sælgere
• Disponering
• Udarbejdelse af kalkulationer og tilbud
• Oprettelse af nye varer
• Opfølgning på tilbud og aftaler
Faglige og personlige kvalifikationer
• Du er struktureret og kan holde mange bolde i luften
• Du er vedholdende og tager ansvar for egne opgaver
• Du har gode samarbejdsevner
• Du behersker som minimum engelsk på forhandlingsniveau (gene også tysk)
• Du har erfaring fra en lignende stilling
• Du er vant til at arbejde i excel og har muligvis erfaring fra SAP.
• Du har et positivt livssyn
Vi tilbyder
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles afhængig af erfaring og kvalifikationer. Personalegoderne
omfatter pension, sundheds- og ulykkesforsikring samt massageordning.
Ansøgning
Hvis ovenstående har vakt din interesse, kan du søge stillingerne ved at sende en ansøgning med
relevante bilag på aib@logn.dk. Hvis du har opklarende spørgsmål kan du stille disse til Anita Ingeman
på 76342832.
Vi behandler løbende de indkomne ansøgninger. Tiltrædelse snarest.
LogiCon Nordic
Firmaet er en 100% dansk ejet virksomhed, der med næsten 100 års erfaring leverer viden og værdi til
kunderne inden for emballage, industribeklædning, hygiejne og håndværktøj. Med udgangspunkt i vort
lager servicerer vi dagligt vores kunder med såvel standardvarer som kundespecifikke løsninger.
LogiCon Nordic er beliggende i Kolding, og vi forventer, at du bor i en kørselsafstand af max 30 minutter.

