Salgs- og marketingkoordinator
I System Frugt A/S er vi drevet af at inspirere forbrugerne til et sundere og lettere liv via produkter, der
spænder fra frisk frugt og grønt til naturlige snacks og salat toppings inden for tørret frugt, nødder og kerner.
Vore råvarer dyrkes og høstes over hele verden. Vi forædler og emballerer råvarerne, så de bliver
inspirerende og lette at anvende i dagligdagen for vore mange forbrugere.
Vores hovedkontor ligger i Aarhus.
Vi er inde i en positiv udvikling og ekspanderer både nationalt og internationalt, særligt på det skandinaviske
marked. Du bliver en central brik i vores organisation, hvor du blandt vil have den daglige kontakt til vores
kunder i forbindelse med ordrebehandling og -opfølgning samt tæt samspil med de ansvarlige Key Account
Managers og Country Managers. Med vores brede sortiment og krav om hurtighed til markedet er det
afgørende for succes, at vi er excellente til sortimentsstyring, vareoprettelser og emballagehåndtering. Dine
kompetencer skal bidrage stærkt hertil. Derfor vil du også blive ansvarlig for vores stamdatahåndtering og vil
i den forbindelse arbejde tæt sammen med vores Product Manager.
Du får mange snitflader internt i virksomheden, og du trives med at være omdrejningspunktet for, at vi kan
servicere vores kunder på bedste vis, så vi opnår en høj grad af kundetilfredshed.
I ferie og ved fravær er du back-up for vores tre øvrige salgskoordinatorer.
Ansvarsområder:
·
·
·
·
·
·

Ordrehåndtering i Navision.
Daglig kommunikation med kunder, herunder eksport kunder
Opdatering af salgsforecast
Fremstilling af håndprøver samt test af kollistørrelser
Vareoprettelse af nye produkter samt vedligeholdelse af databaser og systemer
Projektstyring og udarbejdelse af tidsplaner

Faglige kvalifikationer:
·
·
·
·
·

Du har en relevant videregående uddannelse
Du har gerne erfaring fra lignende stilling, alternativt er du nyuddannet og topmotiveret på at lære
nyt
Rutineret bruger af Excel. Kendskab til Navision vil være en fordel
Du kommunikerer ubesværet på dansk og engelsk i skrift og tale, kendskab til svensk vil være en
fordel
Har du erfaring fra fødevarebranchen, vil det være et plus

Personlige kvalifikationer:
·
·
·
·
·
·

Ambitiøs teamplayer
Udadvendt og initiativrig
Kan arbejder selvstændigt og prioritere egne opgaver
Proaktiv opfølgning
Kunne holde hovedet koldt, når tingene går stærkt
Er stærk til at koordinere, optimere og vedligeholde

·

Du arbejder struktureret og med sans for detaljen

Vi tilbyder:
·
·
·
·
·
·

Et alsidigt job i en dynamisk salg- og marketingafdeling
Uformel omgangstone og engagerede kollegaer
Mulighed for deltagelse i kundebesøg og messer
Gode udviklingsmuligheder
Konkurrencedygtig løn med pensionsordning
Egen kantine med morgenmad- og frokostordning, samt sundhedsforsikring

Løn og arbejdstid:
Stillingen aflønnes i henhold til kvalifikationer og forhandles individuelt. Der er tale om en fuldtidsstilling.
Tiltrædelse:
Hurtigst muligt.
Ansøgning:
Din ansøgning og dit CV sendes via mail til isc@systemfrugt.dk. I emnefeltet bedes du skrive: ’Salgs- og
marketing koordinator’
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte Key Account Manager, Anne Terp-Hansen på tlf. +45 6025
3910 eller Product Manager Stine Petersen på tlf. +45 25115969.
Samtaler afholdes løbende og opslaget tages af nettet, når vi har fået et tilstrækkeligt felt af kvalificerede
ansøgere.

Se mere om os på www.systemfrugt.dk eller www.earthcontrol.dk eller på facebook under Earth Control.

