WOCA Denmark A/S søger

servicemindet Salgselev
Er du nysgerrig og interesseret i salg og kundekontakt? Og kunne du tænke dig et 2-årigt elevforløb i en
spændende, ambitiøs produktionsvirksomhed i vækst, som udvikler, producerer og sælger miljøvenlige
produkter til kvalitetsbevidste kunder i hele verden?
Til vores hovedkontor i Lunderskov søger vi en Salgselev med mod på udfordringer og lyst til at lære. Din daglige
gang bliver i vores interne salgsafdeling, hvor du vil få en alsidig hverdag med dedikerede kollegaer, som vil sørge
for grundig oplæring og hjælp undervejs.
Dine arbejdsopgaver kan blandt andet omfatte:
• Telefonisk rådgivning af kunder
• Ordremodtagelse
• Håndtering af ordrer fra B2B og B2C
• Håndtering og booking af forsendelser
• Backup for vores sælgere
• Reklamationshåndtering
• Ad hoc opgaver
Vi forventer, at du:
• Er kundeorienteret og klar til at yde en world class service til vores kunder
• Er målrettet, struktureret og kan bevare overblikket – også når der er travlt
• Behersker dansk, engelsk og meget gerne tysk eller andre sprog i skrift og tale
• Er en erfaren bruger af Office-pakken
Herudover skal du have gennemført én af følgende uddannelser:
• Hg2, hgv eller hgs, som giver adgang til handelsuddannelsen med specialer
• Hhx, hf eller stx suppleret med en EUD-S med fagretningen ’Handel’
• EUD eller EUX med fagretningen ’Handel’
• Var du over 25 år, da du tog din EUD, EUX eller EUD-S, skal du medsende en realkompetence-vurdering
Som Salgselev hos os, kan du se frem til:
• Kontakt til kunder fra hele verden
• Mulighed for at bruge fremmedsprog – bl.a. engelsk og tysk
• Kendskab til alle processer i en produktionsvirksomhed – intern salg, indkøb, logistik og produktion
• Kendskab til vores produkter
• En række dygtige og engagerede kollegaer
• Interessante og afvekslende opgaver
• Muligheder for at udvikle og dygtiggøre dig
Kontakt:
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Dorthe Vogt Johnsen på tlf. 20 11 05 77.
Ansøgning:
Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning og CV allerede i dag til dvj@wocadenmark.com.

WOCA Denmark udvikler kvalitetsprodukter til pleje af træ og andre overflader – heriblandt olier, sæber og plejemidler. Produkterne
produceres i Lunderskov under meget strenge kvalitets- og miljøkrav og sælges under navnet Trip Trap i Danmark og WOCA i resten af
verden. Vi er ca. 60 medarbejdere på hovedkontoret i Lunderskov og ca. 20 kolleger rundt omkring i verden.
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