SALGSKOORDINATOR
SØGES TIL INTERNATIONAL
VIRKSOMHED
Lammhults Biblioteksdesign A/S søger en engageret salgskoordinator som skal indgå i vores
salgsteam i Holsted.
Om stillingen
Du vil indgå i et dygtigt team i en international virksomhed,
hvor du skal have fokus på at være med til at skabe vækst på
vores markeder.
Du vil referere til teamlederen for vores kundeservice og du vil
til dagligt sidde på vores kontor i Holsted. Arbejdstiden er 37
timer pr. uge: Mandag til torsdag 8.00 – 16.00 og fredag til
kl. 15.30.
Dine primære opgaver
• T ilbuds- og ordreregistrering i.h.t. kundeforespørgsler, input
fra sælger og indretningsarkitekter samt opfølgning herpå.
• P
 rojektkoordinering i samarbejde med salgsteamet
og interne såvel som eksterne samarbejdspartnere.
Tilbud/ordre kan variere fra store projekter med stort
koordinationsbehov til mindre bestillinger med enkelte
produkter.
• T ilbud/ordrer håndteres primært pr. mail og telefon.
• Reklamationsbehandling.
• Fragt- og montørbookning samt koordinering.
• Fakturering.
• A
 ndre salgsrelaterede ad-hoc opgaver.
Kvalifikationer
• D
 u er kundeorienteret og forstår at holde kunden i fokus.
• D
 u taler, forstår og skriver engelsk på et professionelt
niveau.
• D
 u har minimum 3 års erfaring fra en lignende stilling som
involverer salgssupport, projektkoordinering, kundeservice,
og tilbud- og ordrehåndtering.
• Du har erfaring fra en produktionsvirksomhed.
• D
 u har erfaring med kundeservice i en projektvirksomhed
herunder koordinering.
• D
 u har teknisk flair, og erfaring med samarbejde med
tekniske afdelinger og montører.
• D
 u er på hjemmebane i Office pakken, især Word og
Excel.
• D
 u har erfaring i Navision eller andet integreret ERP-system.
Lammhults Biblioteksdesign A/S er en del af den svenske koncern Lammhults Design Group. Lammhults Biblioteksdesign er med 7 selskaber i
Europa samt en række internationale samarbejdspartnere verdens førende inden for biblioteksinventar og biblioteksindretning med over 60 års
erfaring på området. Lammhults Biblioteksdesign stiller store krav til
sig selv som leverandør og fokuserer på at skabe produkter i moderne

Som person er du struktureret, formår at prioritere, overholder
deadlines og tager ansvar for dine opgaver. Du er en
initiativtager med et stort drive, men trives også med at
have styr på detaljen. Du er god til at opbygge relationer,
såvel internt som eksternt, og dit positive væsen gør dig nem
at arbejde sammen med. Du forventes at bidrage til vores
positive salgsudvikling på vores markeder.
Lammhults Biblioteksdesign A/S tilbyder
For den rette medarbejder kan vi tilbyde et varierende og
spændende job i en dynamisk og velordnet virksomhed.
Når du starter, får du selvfølgelig grundig oplæring, så du
kender vores produkter og processer, når du går i gang med
opgaverne.
Løn efter kvalifikationer, herunder pension og sundhedsforsikring, m.m.
Er du vores nye kollega?
Skelmose er rekrutteringspartner på denne stilling. Har du
spørgsmål til jobbet, kan du kontakte rekrutteringskonsulent
Kim Frandsen på 6014 8043.
Send din ansøgning og dit CV allerede i dag til
kf@skelmose.eu. Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og
afholder derfor samtaler løbende. Tiltrædelse er snarest muligt,
men vi venter naturligvis på den rigtige kandidat.
Vi glæder os til at høre fra dig.

design med optimal funktionalitet og arbejder målrettet med at skabe
bæredygtige og indbydende miljøer for offentlige såvel som private
kunder. Lammhults Biblioteksdesign har indrettet prisvindende biblioteker
som Herning Bibliotek og ”verdens bedste folkebibliotek” Dokk1 i Århus
i Danmark og Kista folkebibliotek i Sverige.
Læs mere på www.lammhultsbiblioteksdesign.dk.
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