Sales Support Germany/Netherlands
BALL GROUP
Vi søger en tysktalende kollega til varetagelse af vores tyske og hollandske kunder, med mulighed for opstart hurtigst muligt til vores hovedkontor i Billund.
Du er serviceminded, forandringsvillig og engageret i dit arbejde og du
har en sælgende tilgang med øje for godt købmandskab.
Du vil indgå i et ambitiøst salgsteam hvor humor og høj energi er en
stor del af hverdagen.
DINE PRIMÆRE OPGAVER VIL VÆRE:
•

Supportere wholesale kunder i brugen af B2B platform.

•

Sikre kontinuerlig ordreplacering.

•

Daglig, ugentlig, månedlig opfølgning til kunder.

•

Aktiv deltagelse i salgstiltag.

•

Støtte til vores tyske og hollandske sælgere.

•

Koordinere salgsaktiviteter i afdelingen.

•

Daglig gennemgang af salgstal.

•

Indfrielse af budgetmål.

VI FORVENTER:
•

Du har erfaring fra lignende stilling.

•

Du taler og skriver tysk.

•

Du har erfaring med Office pakken. Erfaring med Navision er en
fordel.

•

Du er struktureret og ambitiøs.

•

Du er ærlig, teamplayer, struktureret, samt kunde- og service fokuseret.

•

Du har stolthed i dine opgaver og brænder for altid at give vores
kunder lidt mere end forventet.

•

Du arbejder selvstændigt.

•

Du er ansvarlig, pligtopfyldende og en god kollega.

•

Du har evnen til at holde mange bolde i luften i en travl hverdag og kan bevare overblikket.

•

Du sætter pris på en travl hverdag og vil arbejde hårdt for at nå dine mål.

VI TILBYDER:
Til den rette kandidat er der tale om en stor udfordring, hvor du kan være med til at præge dit job og afdelingen.
Ball Group er drevet frem af købmandsskab og vækst, og vi har ambitioner om yderligere udvikling i Europa og en markant
vækst i de kommende år, hvilket også omfatter spændende vækstplaner for både vores Wholesale, Retail og E-commerce
platform.
Vi tilbyder løn og øvrige vilkår efter kvalifikationer og forventer tiltrædelse hurtigst muligt.
ANSØGNING
Lyder det interessant: Send din ansøgning til Vibeke Kyed på vime@ball-group.com. Vi afholder løbende samtaler.
Ansøgning mærkes: Sales Support
Ansøgningsfrist: 6. oktober 2017

