SALGSASSISTENT
INTERN SALG, DEERHUNTER

F. Engel K/S (afd. Deerhunter) tilbyder en attraktiv stilling til
en sprogstærk og engageret salgsassistent. Hos Deerhunter
bliver du en vigtig medspiller i vores salgsteam. Du får et selvstændigt og alsidigt job med en bred kontaktflade til såvel
kunder som medarbejdere i koncernen. Som en del af et ungt
og dynamisk team vil du indgå i et internationalt og ekspanderende firma, hvor du får mange udfordrende opgaver.
Dine arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•

Daglig kontakt til kunder Worldwide
Support til salgskonsulenter
Projektopgaver
Ordreopfølgning
Registrering af ordrer
Ad hoc opgaver

Du får kendskab til følgende:
•
•
•
•
•

Eksportstrategier og eksportformer
Styring og motivering af agenter og distributører
Fremtidens vækstmarkeder
Indblik i lande, kulturer og markeder
Reklamations- og returvarebehandling

•
•
•

•
•

•

Du må gerne være jæger eller have en stor interesse
for natur og outdoor segmentet
Du er interesseret i tekstilbranchen

ANSØGNING:
Hvis du har lyst til at blive en del af teamet og du har de
rette kvalifikationer, så send venligst din ansøgning hurtigst muligt til:
F. Engel K/S
Norgesvej 12
6100 Haderslev
Mrk.: Kundeservice medarbejder, Deerhunter

eller til: job@f-engel.com
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte salgschef Werner Matthiesen
på tlf. 74 22 35 35 eller mail: wem@f-engel.com
Samtaler vil blive gennemført løbende.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning!
HVEM ER VI:

Din baggrund og profil:
•

•

Gode sprogkundskaber påkrævet i både dansk, engelsk
og tysk, samt gerne et supplerende sprog
Kendskab til Microsoft Office og Microsoft Dynamics
Navision er et plus
Du skal se udfordringer og ikke begrænsninger, ligesom
du er vedholdende og får fuldført opgaverne
Du er selvstændig, fleksibel og er samtidig en god
teamplayer, der vil være med til at sikre en velfungerende
afdeling med en god stemning
Du er ambitiøs og har gerne et ønske om at gøre
erhvervskarriere i en international virksomhed

F. Engel er en international og dynamisk tekstilvirksomhed i rivende udvikling. Vi producerer de stærke
mærkevarer ENGEL Workwear, SUNWILL modetøj samt
DEERHUNTER jagttøj. Vi lægger vægt på at være gode
rådgivere og sparringspartnere for vore kunder, og stiller
derfor konstant større og større krav til os selv med hensyn til produktkvalitet, innovation og fleksibilitet. Vi bor i
det naturskønne Haderslev, få minutter fra motorvejen.
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