Barselsvikariat:

Salgskoordinator
Til vores salgsafdeling i Vejle søger vi fra starten af 2020 en
salgskoordinator til et barselsvikariat med gode muligheder for senere
fastansættelse.
Du er,
»» handelsuddannet med min. 5 års erfaring fra en lignende funktion i front-end af en mellemstor
eller større virksomhed. Branchen er ikke afgørende, men det vil være en fordel, hvis du arbejder
med international B2B i dag.
»» en dygtig kommunikator med særdeles gode sprogkompetencer. Krav er engelsk på forhandlingsniveau både mundtligt og skriftligt. Kendskab til yderligere et sprog (f.eks. fransk eller tysk)
vil være en fordel.
»» en beslutningsdygtig, vedholdende og resultatorienteret teamplayer med et højt energiniveau.
»» en stærk koordinator med stort overblik og evnen til at holde mange bolde i luften i en spændende, udfordrende og til tider hektisk hverdag.
»» har du kendskab til SAP vil det være en stor fordel.

Vil du,

Gumlink Confectionery
Company

»» tage medansvar for vores salgsafdeling der består af 12 dygtige og energiske kollegaer.
»» sikre at vores mange kunder alle får en god oplevelse og markedets bedste kundeservice, når de
placerer deres ordrer hos os.
»» selv administrere og koordinere den daglige interne og eksterne servicering af din egen kundeportefølje i tæt samarbejde med vores eksportchefer.
»» arbejde med bl.a. forecast, ordrebehandling og salgssupport.
»» være proaktiv omkring interne/eksterne optimeringer, så afdelingens processer hele tiden støtter
salgsprocessen og vores konkurrencedygtighed, til gavn for både vores kunder og for virksomheden.

Vi tilbyder,
»» en afvekslende stilling med en høj grad af synlighed, selvstændighed og ansvar.
»» en virksomhed, der vil udbygge positionen som verdens bedste indenfor vores arbejdsområde.
»» gode kollegaer og arbejdsforhold, central beliggenhed i nybyggede Dandy Business Park
»» en konkurrencedygtig gagepakke, kontinuerlig kompetenceudvikling og gode karrieremuligheder.

Gumlink Confectionery
Company A/S blev etableret
i 2009 som et 100% ejet
salgsselskab under Continental
Confectionery Company, som
er et joint venture mellem
danske Gumlink og tyrkiske
Ülker.
Selskabet udvikler, producerer
og sælger private label og
private brand tyggegummi
og anden konfekture til
kendte brandere og de største
detailkæder i Europa. Vores
eksportandel ligger på ca.
99%.

Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Export Manager Janne
Dyreborg på tlf. 28 55 73 92.
Er du interesseret, sender du din ansøgning til os hurtigst muligt og senest den 1/11 2019 via mail:
jady@gumlinkcc.com.
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