SALES COORDINATOR TIL
DESIGNVIRKSOMHED VED MARMORKIRKEN
(37 TIMER)
Vi søger en hurtig, grundig og talstærk kollega med interesse
for administrative salgsopgaver til ung designvirksomhed i
hastig vækst.
Vi kan slet ikke nå at følge med efterspørgslen, så derfor har vi brug for en sej kollega,
der kan frigøre tid til virksomhedens to ejere og rådgiverteam, så vi kan fortsætte
vækstrejsen.
Stillingen er en administrativ rolle og dine opgaver bliver konkret at:
● Beregne kundetilbud - store som små
● Aflægge ordrer hos vores leverandører
● Koordinere fragt
● Diverse ad hoc opgaver
Vi tilbyder en fast stilling i vores studio og showroom, der ligger i et palæ ved
Marmorkirken med Metrostation lige foran døren. Her bliver du en del af en ung
virksomhed, &Drape med 5 medarbejdere præget af godt humør og meget effektivt
arbejde. Du får din daglige gang som en del af Designhuset Frederiksgade 1, hvor 22
andre designvirksomheder holder til.
Vores forventninger er, at du
· Ikke skræmmes af tal
· Hurtigt kan sætte dig ind i stillingens opgaver og arbejder selvstændigt
· Er systematisk, grundig og detaljeorienteret
· Har overblik og trives med mange bolde i luften på en gang
Virksomheden &Drape er ledet af to partnere, Nadia og Julie, samt knopskydende nye
medarbejdere i takt med vores vækst. Sammen skaber vi smukke stemninger hos
private og erhverv via en moderne, kurateret æstetisk tilgang til skræddersyede
gardiner. Vi er ekstremt ambitiøse med vores service og har vokseværk. Vi er travle og
ikke lønførende, men vi lægger vægt på et godt humør og god stemning. Se mere på
www.anddrape.com
Er du interesseret? Så send os en kort ansøgning (maks. 10 linjer) inkl. CV og foto
samlet i ét dokument på jv@anddrape.com. Vi har mange ansøgere, holder
ansættelsessamtaler løbende og lukker processen, så snart vi har fundet den rette
kandidat.

