Kundeservicemedarbejder

Vi søger en kompetent kundeservicemedarbejder, som har erfaring med Navision +TRIMIT.
Du har også lidt kendskab til skandinavisk, tysk og engelsk. Endelig vil det være en rigtig god ting, hvis du
har beskæftiget dig med kontormøbler.
Dine opgaver
•
•
•
•
•

Ordremodtagelse
Planlægning
Fakturering
Debitorstyring
Kundeservice

Dine kvalifikationer
•
•
•
•
•

Du har erfaring med kundeservice, ordrebehandling, ordreopfølgning, salg og vejledning via telefon
Du har erfaring inden for møbelindustrien eller internt salg
Du lidt kendskab til skandinaviske sprog, tysk og engelsk
Du er rutineret bruger af Navision +TRIMIT
Du har kendskab til Office programmerne

Vi tilbyder
•
•
•
•
•

Et udfordrende job med selvstændigt ansvar og varierende opgaver
Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
Engagerede kollegaer
Løn efter kvalifikationer
Du bliver en del af en velkonsolideret virksomhed, som har investeret i den nyeste
produktionsteknologi

Din ansøgning
Send din ansøgning til os på dencon@dencon.dk senest onsdag den 1. september 2018 (dog vil
ansøgningerne blive vurderet løbende). Bemærk, du hører kun fra os, hvis du bliver indkaldt til samtale.
Yderligere information om jobbet kan fås hos direktør Henrik Søgaard Feld på mobiltelefon 40 32 17 22.
Persondata
Når du søger job hos Dencon A/S, behandler vi de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din
ansøgning. Alle data vil blive slettet umiddelbart efter den rette kandidat er ansat.
Om os
Dencon blev grundlagt i 1964, og vi kan derfor med stolthed sige, at vi har over 50 års erfaring med
fremstilling af ergonomiske, funktionelle kontormøbler.
Virksomheden råder i dag over et produktionsareal på 8.500m2 og beskæftiger ca. 60 medarbejdere.
Kernekompetencen er plademøbler, og produktionsapparatet er moderne og rationelt. Dette sikrer, at
virksomheden kan leve op til sin målsætning om at levere 'value for money' produkter.
Produktprogrammet består i dag udelukkende af kontormøbler. Fleksible og kundetilpassede produkter i
både små og store styktal er i dag virksomhedens primære styrke. Utallige overfladetyper, farver og
størrelser giver uendelige muligheder for at sammensætte helt unikke og personlige produkter.
Produkterne afsættes gennem professionelle forhandlere i Nordeuropa – primært Skandinavien.
Vi er en virksomhed, som er trådt ind i en ny og spændende verden med helt ny produktion og ny
afsætningskanal.
Læs mere på www.dencon.dk

