100% friendly

Intern salgskoordinator flydende i spansk og engelsk
Med din strukturerede og ekstraordinære indsats, dit store overblik og dit udadvendte, smilende væsen
servicerer du vores spanske og hollandske kunder og eksterne salgsteam i alle aspekter af den daglige
ordrehåndtering.
Du indgår i et tæt samarbejde med dine kolleger, både som backup på andre markeder og ved håndtering af
diverse ad hoc-opgaver, og du bidrager naturligt til den gode stemning på arbejdspladsen.
Ser du dig selv i ovenstående beskrivelse? Så er du måske det næste medlem af Done by Deer’s passionerede
team!
Done by Deer A/S er et dansk selskab, grundlagt i december 2014 og beliggende i Grauballe, nord for Silkeborg.
Vi er ca. 40 ambitiøse medarbejdere, der målrettet og med hjertet arbejder for at udvikle vores lækre livsstilsog legetøjskoncept til et internationalt brand. Med en hverdag præget af et højt aktivitetsniveau og en uformel
tone tilbyder vi et dynamisk og internationalt arbejdsmiljø, spændende udfordringer og interessante muligheder
i en virksomhed i vækst.
Dine primære arbejdsopgaver
/ Primær salgsbackup for Spanien og Holland
/ Daglig håndtering af ordrer, forespørgsler om leveringstider, produktrådgivning, reklamationer etc.
/ Udarbejdelse af masterdata, sortimentslister og billedmaterialer mv. til forhandlere
/ Backup for kolleger ved sygdom, ferie og andre spidsbelastninger
/ Sikre implementering af generelle procedurer og processer
/ Mulighed for deltagelse i internationale messer
Faglige kvalifikationer
/ Du har som minimum et par års erfaring fra en lignende international stilling, hvor kundeservice vægtes højt.
/ Du kommunikerer flydende på spansk og engelsk i skrift og tale.
/ Du er fortrolig med IT, især Excel, og har gerne erfaring med C5 eller tilsvarende ERP-system.
Personlige færdigheder
/ Du besidder stærke kommunikations- og samarbejdsfærdigheder samt en lyst til at indgå i et team, hvor vi
løfter i flok.
/ Du tager ansvar og arbejder selvstændigt med flere opgaver.
/ Du er struktureret og har øje for detaljer, men trives absolut også med, at tingene går stærkt.
/ Du er tillidsvækkende, frisk, udadvendt og med let til smil – både i telefonen og blandt dine kolleger.
/ Du er klar til at yde en ekstraordinær indsats og kan se fordelen ved at være ansat i en virksomhed i vækst.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Team leader Vivi Enevold på telefon
+45 44 22 66 03 eller email vivi@donebydeer.com.
Ellers glæder vi os til at modtage din ansøgning og dit CV hurtigst muligt på jobs@donebydeer.com mærket
“Intern salgskoordinator - flydende i spansk og engelsk”.
Ansøgningsfristen er den 26. juni 2019, men vi afholder løbende samtaler med relevante kandidater, så
vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Stillingen er fuld tid og med tiltrædelse hurtigst muligt.

Done by Deer is Danish design with a distinctive graphic edge. Modern lifestyle products for babies and toddlers with a clear
reference to the Scandinavian style of life. The philosophy is simple. We combine innovative design, safety and a daring use of
colours to make every item outstanding!
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