JBS TEXTILE GROUP I HERNING SØGER

Salgskoordinator
JBS Textile Group A/S søger engageret og resultatorienteret salgskoordinator.
Dine primære opgaver bliver dagligt at optimere salg, servicere og supportere
kædekunder i DK. Trives du i rollen som det strukturerede bindeled mellem
kunde/konsulenter i marken samt JBS-indkøb. Kan du løse forskellige
problemstillinger i et til tider hektisk miljø og stadig bevare det kølige overblik
og det gode humør? Så er denne stilling måske lige noget for dig.
DIT HOLD:

DIN PROFIL:

Du vil blive en del af et salgsteam på 4 personer internt,

• Du er glad, positiv og struktureret

samt 10 mand eksternt. Her er højt til loftet, masser af

• Du har gode kommunikative evner og talforståelse

godt humør og en god teamspirit!

• Du tør tage ansvar og arbejder selvstændigt, men ser

ANSVAR OG OPGAVER:

• Du kan holde hovedet koldt i pressede situationer

Du vil blive tildelt et delvist kundeansvar, for Matas i tæt

• Du har en naturlig interesse for tekstil/mode samt en

også værdien i at være holdspiller

samarbejde med Divisionsmanager. Jobbet består af alt

god forståelse for tal og godt købmandskab

lige fra udvælgelse af produkter til fastlæggelse af stativer/

• Du har flair for IT og har kendskab til Office-pakken

space, priskalkulationer. Samt at finde på nye innovative

• Engelsk i skrift og tale.

løsninger til kædebutikker samt spændende produkter til
online shop.

VI TILBYDER: En spændende og ansvarsfuld

Da JBS Textile Group A/S arbejder tæt sammen – på

fuldtidsstilling i en international tekstilvirksomhed med

tværs af mærker/brands - kan der komme andre

masser af muligheder for udvikling – både på det

spændende opgaver i JBS-huset.

personlige og faglige plan. På vores hovedkontor i Herning
byder vi dig velkommen i et uformelt og behageligt miljø,

ARBEJDSOMRÅDER:

hvor trivsel, arbejdsglæde og højt humør har højeste

• Igangsætning/oprettelse af kollektioner til stativer/

prioritet for os. Lønpakke forhandles efter kvalifikationer.

Space. I samarbejde med JBS-indkøbsafdeling.

JBS TEXTILE GROUP A/S kan tilbyde dig et spændende

• Overvågning og planlægning af NOOS-program samt
sæson produkter.

og udfordrende job i en international og innovativ
virksomhed med ambitiøse vækstmål.

• Indkøb sikring af rigtige mængder (SO&P) samarbejde
med indkøb
• Sikring af data omkring produkter til kædekontor/ JBS
huset/konsulenterne i marken.
• Salgsinfo ud til ekstern salgsstyrke (IPAD)

DIN ANSØGNING: Ansøgning og CV sendes til
hr@jbs.dk att.: CCO, Division Manager Torben Normann.
Ansøgninger behandles løbende. Tiltrædelse hurtigst
muligt.

JBS Textile Group A/S er en af Skandinaviens førende leverandører af undertøj. Undertøj er specialet, men produktpaletten er i dag udvidet
med andre typer af tekstiler og nye forretningsområder. Virksomheden er familieejet og -drevet, og fastholder førerpositionen ved at fokusere på fi re kerneværdier: Komfort, kvalitet, innovation og individualitet. JBS Textile Group A/S er i dag en international virksomhed med 16
brands og ca. 700 medarbejdere i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige, Litauen, Ukraine, Kina, Bangladesh & Tyrkiet.
Se mere på www.jbstextilegroup.com - JBS Textile Group A/S, Bornholmsvej 1, DK-7400 Herning.

