Intern sælger - Etiflex A/S
Jobbet
Etiflex er fortsat i vækst og i en særdeles positiv udvikling, så derfor søger vi flere medarbejdere.
Vi søger bl.a. to interne sælgere til både spændende og selvstændige stillinger, hvor du bliver en
del af et salgsteam på 7 personer, der samarbejder i et uformelt og engageret miljø.

Opgaver
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modtage samt klargøre ordrer til tryk.
Dagligt ansvarlig for samarbejdet med dine kunder, herunder mersalg.
Håndtere korrekturgange mellem kunde og repro-leverandør.
Kalkulation og tilbudsgivning til kunder.
Trykstart med kunder.
Back up til salgschef og eksterne sælgere.
Telefonisk kontakt med nye såvel som eksisterende kunder i Danmark, men også i
Skandinavien og EU.
Hjælpe dine kollegaer med ordreindtastning og ordreklargøring.
Forefaldende arbejde i administrationen, fx oprydning, arkivering og telefonpasning, i
turnus med dine kollegaer.

Faglige kompetencer
•
•
•
•

Du har erfaring med administrative opgaver f.eks. fra tilsvarende job som kundeservicemedarbejder, ordrebehandler eller lignende.
Du har måske erfaring med at arbejde i Microsoft Dynamics NAV og Office 365 (primært
Word og Excel), hvilket vil være en fordel – men ikke et krav.
Du har måske ligefrem grafisk erfaring, gerne inden for etiketproduktion. Det er ikke et
krav, men vil være en fordel.
Du mestrer engelsk i skrift og tale.

Personlige kompetencer
•
•
•
•
•
•

Du er udadvendt og sætter en ære i at hjælpe dine kollegaer.
Du viser et naturligt engagement i arbejdet og hverdagen.
Du arbejder struktureret, selvstændigt og tager ejerskab for dine opgaver samtidig med
forståelsen af, at du arbejder i et team, der skal lykkes.
Du ønsker at indgå i en organisation, der er karakteriseret med et med højt tempo, højt til
loftet og en uformel tone.
Du er en humørfyldt og glad person, som hurtigt forstår kundens behov og herudfra evner
at tilbyde den rette løsning.
Du er dygtig til at planlægge, organisere og prioritere dine opgaver inden for det antal
timer du har til rådighed til opgaven.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning hurtigst muligt til Camilla Byg Nexø, cn@etiflex.dk

Yderligere info fås hos
Afdelingsleder - Camilla Byg Nexø, cn@etiflex.dk, 86 84 75 11
Salgschef - Thomas Pedersen, tp@etiflex.dk, 40 13 95 11
Hjemmeside: www.etiflex.dk
Virksomhedsprofil:
Etiflex A/S har siden 1973 produceret og leveret selvklæbende etiketter, fleksibel emballage samt
andre trykte produkter, og fremstår i dag som én af Danmarks stærkeste leverandører inden for
området. Etiflex er en del af Optimum Group, som består af 5 trykkerier i Danmark, samt 15
trykkerier i Europa.
Fra vores faciliteter i Erhvervscenter Silkeborg Syd betjener vi kunder i hele Europa med vores brede
produktudbud. Hvad enten det er utrykte etiketter til logistiske formål eller farverige trykte
etiketter til branding og salg af fødevareprodukter hos Danmarks største internationale brands,
f.eks. Carlsberg, ARLA, Danish Crown, Lakrids By Bülow og mange andre, eller billetter til
sportsklubber, forlystelsesparker eller lignende., har vi altid en løsning, der passer til den enkelte
virksomhed.
Vores topmoderne produktionsapparat samt vores dygtige og fleksible medarbejdere sikrer, at vi
altid er konkurrencedygtige inden for dette marked, og at vi altid kan imødekomme vores kunders
forventninger. Moderne maskiner til trods er produktion af etiketter stadig et håndværk, og med
38 engagerede medarbejdere, er vi det naturlige valg af samarbejdspartner på dette område.

