Intern Salgssupporter
Har du erfaring med sales support og levering af verdensklasse
kundeservice? Motiveres du af at bidrage til en effektiv og korrekt
ordrebehandling i salgsprocessen? Og trives du i en hverdag, hvor
der er mange bolde i luften og hvor tingene går stærkt? Så er det
måske netop dig, vi er på udkig efter som vores nye salgssupporter!
OM JOBBET
Som Salessupporter hos Formkon har du en central og understøttende
supportfunktion for vores salgsteam, da du er blæksprutten, der får
salgsprocessen til at køre gnidningsfrit ved at sikre en effektiv og
korrekt ordrebehandling og opfølgning. Du får reference til
salgsdirektøren og bliver en del af et salgsteam på 3 medarbejdere.
Du vil opleve en afvekslende og spændende hverdag med mange
forskelligartede opgaver, som oftest tilgår dig spontant og du skal
derfor kunne trives med at have mange bolde i luften og selvstændigt
varetage en bred pallette af opgaver.
På sigt vil der være mulighed for også at få ansvaret for egne kunder.
DINE VÆSENTLIGSTE OPGAVER
• Oprettelse af forespørgsler og ordrer i Dynamics Nav
• Indhentning af priser og klargøring af tilbud
• Yde kundeservice ifm. håndteringen af forespørgsler og ordrer
• Planlægning og koordinering af messer
• Opdatering af hjemmeside
• Gennemlæsning af NDA aftaler samt oprettelse af stamdata i
kundeportaler
• Forefaldende opgaver fra sælgerne
DINE VIGTIGSTE KOMPETENCER
• Måske har du erfaring fra en lignende stilling som salgssupporter og
har erfaring inden for B2B-salg og kundeservice.
• Du brænder for at yde support i verdensklasse til dine kunder og
kollegaer
• Du er skarp og præcis i kommunikationen med kunder og kollegaer
• Du har en god systemforståelse, så du hurtigt kan sætte dig ind i
vores systemer (Primært Dynamics Nav og Excel)
• Du har stærke tyske og engelske sprogkompetencer både mundtligt
og skriftligt

SOM PERSON VIL DU LYKKES, HVIS:
• Du trives med at have mange bolde i luften og har det fint med korte
deadlines
• Du er god til at prioritere i hverdagen, når flere opgaver lander på dit
bord samtidig
• Du er detaljeorienteret og har god struktur i dit arbejde
VI TILBYDER
Hos Formkon får du et spændende og udfordrende job i en solid
vækstvirksomhed, hvor processen fra salgsindsats til ordre kan være
ultrakort og hvor der er korte beslutningsprocesser.
Formkon har yderlig fokus på fællesskabet og den personlige trivsel.
Herudover er der overskudsdeling i virksomheden og mange sociale
arrangementer.
ANSØGNING
Ved interesse, send ansøgning og CV til os på: job@formkon.dk
Vi holder samtaler løbende og opfordrer dig derfor til at sende din
ansøgning hurtigst muligt.

Information om jobbet
Arbejdssted: Skive
Tiltrædelsesdato: Hurtigst muligt
Branche: Støberi og bearbejdning
Jobtype: Fastansættelse 37 timer
Jobkategori: Salgsarbejde
Refererer til: Salgschefen
Har du spørgsmål til stillingen – kontakt Dan Nielsen på telefon
96 14 29 32.
Yderligere information om Formkon kan findes på hjemmesiden, hvor du
også finder GDPR-erklæring, der skal vedhæftes din ansøgning.

Formkon fremstiller prototyper samt specialdele og fokuserer primært på materialerne aluminium og magnesium. Ved brug af de traditionelle
støbemetoder trykstøbning og gipsstøbning, samt de nyeste teknologier inden for CNC-bearbejdning og 3D print, fremstiller vi med stolthed
komponenterne til fremtidens produkter. Det har vi gjort siden 1985, hvor professionel rådgivning, hurtige leveringstider samt kompromisløs kvalitet er
grundstenene i vores virksomhed.
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