Intern salgsassistent til vores afdeling i Ballerup
Vil du gerne gøre karriere hos den ledende grossist indenfor køl og klima i Danmark? Så er her muligheden for dig, der har lysten
og viljen til at gøre en forskel. Der er et salgsteam, der venter på deres nye kollega, for vi har meget travlt!
H. Jessen Jürgensen A/S søger til Ballerup afdelingen en intern salgsassistent, som gerne vil lære mere og udvikle sig!
I vores nye strategi arbejder vi benhårdt på at levere værdi til vores kunder og være løsningsorienterede. Hvis du synes, det kunne
være spændende at være med på denne ”rejse”, så har du her muligheden for at blive en del af et super engageret salgsteam. Vi
søger pr. omgående en kommende intern sælger, som har teknisk flair og er kundeminded. Hvis du har den rigtige indstilling, så skal
vi nok lære dig det faglige. Det der er vigtigst for os, er DIG.
Kan du nikke ja til mange af nedenstående ønsker, så er vi en spændende virksomhed, der ikke bare glæder sig til at få en ny kollega,
men som også er indstillet på at udvikle dig, så du får et spændende job!
Dine primære opgaver bliver:
• Ordremodtagelse, teknisk kundeservice herunder teknisk support, når du er klar til det!
• Teknisk support til vores indkøbsafdeling og til vores butik.
• På sigt mulighed for eget produktansvar.
Din profil:
• Din uddannelsesmæssige baggrund kan komme flere steder fra, men vigtigt er, at du har flair for teknik og tal. Måske er du student
eller har en HF med matematik og/eller fysik på et pænt niveau, eller måske har du en praktisk uddannelse i en teknisk virksom
hed, hvor tal, regneark og teknisk snilde har været en del af jobbet.
• Du skriver fejlfrit dansk og kan begå dig på engelsk i skrift og tale
• Du er hjemmevant i Office pakken.
• Du er videbegærlig og magter selvstændigt at søge den nødvendige viden
• Vigtigt er, at du har lyst og vilje til at lære nyt, så du bliver den nøgleperson i salgsafdelingen, vi håber på!
• Du besidder et godt humør og et smittende gå på mod. ”Vi synes jo, det skal være sjovt at gå på arbejde,
selvom vi ikke gør det for sjov”!
Vi tilbyder:
• Oplæring i relevant køleteknik, teknisk salg og en professionel kundebearbejdning
• Et spændende job med gode udviklingsmuligheder i en virksomhed, der er i en rivende udvikling
• Gode kolleger der er indstillet på at hjælpe dig med at få succes
• En dynamisk og travl hverdag med mange bolde i luften
• En attraktiv gage pakke der er afstemt efter dine kvalifikationer
Er du den rigtige, så har vi en spændende fremtid til dig, vi glæder os til at møde dig
Der er deadline for din ansøgning den 14. april 2019, og din ansøgning sendes til:
ansog@beijerref.dk Mærket: HJJ-05
Salgs- og teknikchef
Jan Lund Sørensen
For yderligere oplysninger om stillingen,
kan Jan Lund Sørensen kontaktes direkte på tlf.: 44 20 06 03

H. Jessen Jürgensen A/S er en del af den svenske børsnoterede industrikoncern
G&L Beijer, der er verdens største kølgrossist koncern og opererer med egne
selskaber i over 35 lande med en samlet omsætning på 10 mia. dkr..

