VI SØGER

SALGSBACK-UP
TIL VORES
EXPORT AFD.
Sports Group Denmark er en etableret spiller i Sportsbranchen, men har i den relative korte levetid oplevet stor vækst og vi ønsker nu at styrke vores
salgsafdeling. Sports Group Denmark producerer og sælger sportstøj i Scandinavian samt Tyskland gennem egne datterselskaber eller partnere.
Du skal primært assistere med eksportmæssige salgsopgaver, hvor du vil få ansvaret for dine egne lande/sælger. Du får dit daglige virke på kontoret i
Silkeborg med reference til vores office manager for eksport. Der vil være et tværgående samarbejde med den øvrige organisation, som tæller 42 ansatte i
Danmark samt 30 ansatte i udlandet.
JOBBET OG DINE ANSVARSOMRÅDER:
• Ordreindtastning og ordreopfølgning for eksportmarkeder
• Direkte salg til udenlandske kunder
• Daglig kontakt til agenter og sælgere
• Opsætning og fremsendelse af salgsbreve og POS materiale
• Vedligeholdelse og opdatering af IT system
• Pakning/koordinering af vareprøver
• Besvare telefonopkald
• Deltagelse i salgsmøder, messer og aktiviteter
• Udarbejdelse af salgsstatistikker
• Diverse Ad hoc opgaver
• 10-20 rejsedage pr. år må forventes
KVALIFIKATIONER:
• Erfaring fra liggende stilling
• Du er rutineret bruger af Office pakken
• Du har general flair for IT
• Behersker engelsk - såvel mundtlig som skriftlig, norske og tyske kundskaber vil være en fordel
• Sportsinteresseret
SOM PERSON ER DU:
• Struktureret, ansvarsbevidst med en proaktiv tilgang til arbejdsopgaverne
• Selvstændig og forstår selv at planlægge mange aktiviteter i en travl hverdag
• Omstillings- og forandringsparat
• Fleksibel, med god humor samt godt humør
Der tilbydes et job i en spændende virksomhed som er i kraftig vækst. Vi tilbyder ansættelsesvilkår som matcher dine kvalifikationer, diverse personalegoder, et
godt arbejdsmiljø med gode kollegaer.
Send din ansøgning og dit CV til: bd@sports-group.dk Skriv venligst ”Salgsback-up” og dit navn i emnefeltet.
TILTRÆDELSE:
Senest 1. marts eller snarest muligt
Yderligere information om stillingen og Sports Group Denmark kan fås hos:
Office manager eksport, Betina Dalsgaard
Mail: bd@sports-group.dk
Telefon: +45 27 14 56 44
ANSØGNINGSFRIST:
Snarest muligt

