Stillingsopslag:
Intern salgsassistent VVS / VVS tekniker
K.Neerskov A/S, Glostrup
Vi søger en ny kollega med spidskompetencer indenfor VVS. Du trives med og er glad for salg og
kundekontakt på telefon og mail, og du er villig til at sætte dig ind i vore produkter. Samtidig kommer du til
selvstændigt at stå for indkøb af varer til lager og har således kontakten til vore leverandører i udlandet.
Hvad tilbyder vi:
Du får et spændende og udfordrende job i en mindre, meget kundeorienteret virksomhed, hvor hverdagen
er varieret og indimellem hektisk. Du vil arbejde tæt sammen med dine kolleger, hvor du bliver en del af et
team, hvor vi støtter og hjælper hinanden. Vi tilbyder et spændende job 37 timer om ugen i et godt team
og løn efter kvalifikationer med pension og sundhedsforsikring.
Hvad drejer jobbet sig om:







Håndtering af kundehenvendelser på telefon og mail
Ordrebehandling
Indkøb af varer til lager
Daglig kontakt til vore leverandører
Support til salgskonsulenter
Kundeservice

Hvad skal der til for at ansøge:
Først og fremmest skal du være udadvendt, salgs- og serviceminded, fleksibel og have lyst til at
kommunikere på både telefon og mail. Derfor skal du være god til dansk og engelsk, og du må også have
flair for brug af pc.
Derudover er der følgende krav til stillingen:







Du har en stærk viden indenfor VVS; måske har du arbejdet hos en VVS-grossist, som VVS tekniker,
VVS montør eller lignende
Du er resultatorienteret og engageret
Du er omhyggelig og struktureret samt villig til at lære nyt
Du arbejder selvstændigt og kan lide at planlægge og strukturere din arbejdsdag
Du taler og skriver engelsk på erfarent niveau
Du er vant til at arbejde med Officepakken
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Ansøgning og kontakt:
Vi holder løbende samtaler med relevante kandidater, så send os din ansøgning med CV og relevant
dokumentation allerede i dag til an@neerskov.dk. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Annette Neerskov på tlf. +45 2148 9223.

K. Neerskov A/S er en danskejet VVS handelsvirksomhed med kontor i Glostrup ved København. Vi forhandler bl.a.
køkken- og badarmaturer, forbrusere, radiatortermostatventiler, trykholdestationer, ekspansionsbeholdere,
sikkerhedsventiler, hydroforer mv. og handler btb.
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