Brands of Scandinavia i Kolding søger

Eksportkoordinator
Til vores salgsafdeling søger vi en erfaren og ansvarsbevidst eksportkoordinator, som vil være en del af vores
virksomhed, der er i stadig vækst.
Brands of Scandinavia designer og sælger modetøj til piger under mærkerne FREE|QUENT og Cph MUSE og er en
organisation med mange års erfaring indenfor branchen, hvilket du vil blive en naturlig del af.
Stillingen:
Du vil få en meget varieret dagligdag med en stor kontaktflade til vores sælgere og agenter i Europa.
Du vil referere til vores salgsdirektør og vil få et tæt samarbejde med resten af vores salgsteam.
Dine arbejdsopgaver:
Koordinering vedrørende kollektioner/produkter salgslandene imellem
· Bindeled til alle sælgere og agenter i Europa
· Ad hoc support til sælgere og agenter i Europa
· Ad hoc support til kunder
· Administrative salgsrelaterede opgaver, så som
· Udarbejdelse og opdatering af lagerlister
· Udarbejdelse og opdatering af overskudslister
· Udarbejdelse og opfølgning af salgsbudgetter
· Deltagelse i messer samt kollektionsudleveringer
· Forefaldne ad hoc opgaver
Kvalifikationer:
· Flere års erfaring som eksportkoordinator eller eksportassistent
· Engelsk- og tyskkundskaber på forretningsmæssigt niveau
· Har arbejdet med B2B, B2C
· Erfaring med NOOS
· Key Account erfaring
· Rutineret bruger af Microsoft Office pakken og Navision.
Som person er du struktureret og et udpræget ordensmenneske. Du har sans for detaljer og naturlig interesse for mode.
Du trives med ansvar, sparring med resten af organisationen og du evner at have det store overblik.
Du sætter pris på en uformel omgangstone med humor og engagement.
Løn og ansættelse:
Tiltrædelse hurtigst muligt. Lønnen vil blive forhandlet i henhold til kvalifikationer.
Interesseret:
Send din ansøgning til job@brandsofscandinavia.com eller til Brands of Scandinavia A/S, Birkemosevej 11B,
6000 Kolding senest den 15. oktober 2017 og mærk ansøgningen ”Eksportkoordinator”.
Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte salgsdirektør Thomas Hecht på tlf.nr. 30 53 42 68.

BR ANDS OF SCANDINAVIA A/S | BIRKEMOSEVEJ 11B | DK-6000 KOLDING

