JOHANSENS PLANTESKOLE SØGER

Salgskoordinator til vores afdeling Have & Anlæg
Vil du være en del af en uformel salgsafdeling med de bedste kolleger og en
kontorhund, der hedder Mensa?

Du arbejder ubesværet med IT, og du begår dig fint på
engelsk. Og så må du gerne have kendskab til den grønne
branche – men det er ikke et krav for at søge jobbet.

Og har du lyst til at arbejde i en grøn
virksomhed, hvor vi får både planter og
mennesker til at vokse?

Du er strukturer et og følger op på tingene

Så vil vi glæde os til at give di t arbejdsliv
ny gødning!

Du arbejder struktureret, ansvarsbevidst og selvstændigt.
Og du er samtidig er en god teamplayer, der bidrager med
en positiv indstilling og godt humør i hverdagen. Både på
kontoret og i forhold til kunderne.

Vi søger nemlig en dygtig kollega, der har lyst til at være
med til at supportere vores kunder på B-t-B-markedet
inden for have- og anlægsbranchen med afsæt i vores
værdier om at være ordentlige, ansvarlige og troværdige.

Du er fleksibel og robust, og du kan du bevare roen. Også
når det går stærkt i vores højsæson. Du har det fint med
at have mange forskellige opgaver i gang, som du sætter
en ære i at følge op på, så vi kommer i mål med tingene.

En hverdag fyldt med forskellige opgaver

Vil du med på holdet?

I tæt samarbejde med dine kolleger i afdelingen løser du
en række opgaver i relation til kunder og salg. Du tager
imod forespørgsler på mail og telefon, indhenter priser
hos vores leverandører og taster ordrer i ERP-systemet.
På ugebasis planlægger du vores leverancer til kunderne.
Andre opgaver er fakturering og godkendelse af bilag.
Du får ansvaret for at vedligeholde vores online plantekatalog og hjemmeside – og så er du er stærk på SoMe
og kan få vores sociale medier til at vokse. Du løser
forskellige marketingopgaver, herunder planlægning af og
deltagelse i kundebesøg, arrangementer og messer.
Du brænder for salg og support
Du har en baggrund inden for salg og gerne erfaring med
support fra en lignende stilling – og måske har du også
prøvet at arbejde med planlægning af logistik og fragt.

Du får et spændende job med en stor kontaktflade.
Reference er til afdelingslederen i Have & Anlæg, og
arbejdsstedet er virksomhedens adresse i Børkop.
Vi tilbyder gode og ordnede ansættelsesforhold og en løn,
der modsvarer kravene i stillingen og dine kvalifikationer.
Du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Og vi forventer, du har viljen og evnerne til at sætte dig ind
i vores forretningsgange og systemer – og at du løbende
har lyst til at tilegne dig ny viden inden for fagområdet.
Vi behandler ansøgningerne løbende, og vi vil gerne have
dig med på holdet hurtigst muligt – men vi er også klar til
at vente på den helt rigtige kollega.
Er du klar til snak? Så send os dit CV på jp@jhps.dk.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at
kontakte Thomas på mobilen: 60 10 09 90.
Vi glæder os til at høre fra dig!

