
Koordinering af salg- og indretningsprojekter
Struktur og planlægning til levering og monterings opgaver
Varemodtagelse
Tilbuds- og ordrebehandling 
Telefonbetjening og kundeservice
Leverandørkontakt og opfølgning
Håndtere en række forskellige administrative forretningsgange, herunder skal du følge op på indgåede
aftaler/kontrakter.
Sikre at salgsafdelings data altid er valide og opdaterede, således design, produktion og projektledelse har et
opdateret grundlag for planlægning, produktion og eksekvering.

Har erfaring med ovennævnte opgaver, arbejder struktureret og kan lide at have en blæksprutte-funktion på et
salgskontor, hvor der ofte er travlt.
Erfaring med e-conomics er en fordel, men ikke et krav
Taler og skriver dansk og engelsk på forhandlingsniveau.
Er en stabil, positiv og pligtopfyldende medarbejder med et godt humør.
Er struktureret og serviceminded.
Har en imødekommende tilgang til opgaverne og evner at have mange bolde i luften – også når vi har travlt.
Kan arbejde selvstændigt.

Haubjerg Indretning er specialist i erhvervsindretning - www.haubjerg.dk
Haubjerg Indretning er et kreativt indretningsfirma, der spænder bredt. 
Vi tror på, at visuelle oplevelser, kombineret med kvalitet og funktion, fremmer trivsel og arbejdsglæde.

Jobbet:
Som salgskoordinator, får du et spændende, selvstændigt og alsidigt arbejde, hvor du hjælper med en bred vifte af
opgaver på kontoret og er salgsback-up for vores sælgere. 
Du kan se frem til en stilling, hvor du både bliver udfordret, og kan gøre en forskel i en virksomhed i en
spændende udvikling og varieret hverdag.

Du vil bl.a. få følgende opgaver:

Vi forventer, at du:

Du tilbydes:
En deltidsstilling i en kreativ og vækstende virksomhed med en bred vifte af arbejdsopgaver.
Samtidig bliver du en del af et godt arbejdsmiljø og et team af kollegaer på kontoret i Kolding. 
Du vil blive tilbudt en lønpakke, der matcher dine kvalifikationer samt sundheds- og pension ordning. Du vil få
mulighed for personlig og faglig udvikling i en virksomhed, hvor vi passer godt på hinanden.

Spørgsmål og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Kenneth Rod Petersen på tlf. 70 20 10 30. 
Ansøgning og CV bedes du sende til Kenneth Rod Petersen på mail: kenneth@haubjerg.dk.
Vi behandler ansøgningerne løbende, så send din ansøgning snarest muligt, da vi ansætter når rette person er
fundet.

Salgs- og projektkoordinator
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