Intern sælger med stor IT flair til
spændende job i kendt børnetøjsfirma
Vi søger en positiv og dynamisk person, som har og udviser et stort drive og engagement . Det er vigtigt at du har
lyst til at arbejde med salg til storkunder i både Danmark og i udlandet. Du ser muligheder for udvikling fremfor
begrænsninger. Du er selvstændig og struktureret i dit arbejde og du har en solid forretningsforståelse. Det falder
dig naturligt at være hands-on på projekter. Du har stor interesse og viden indenfor benyttelse af IT som Excelsuperbruger med et godt kendskab til Navision. Vi ser gerne, at du har erfaring inden for tekstilbranchen, men det
er ikke et krav.
Arbejdsopgaver:
Du skal stå for den daglige håndtering af
salgsordrer inkl. leveringsstyring til butikker
og web-shop. Der vil være tale om modtagelse
af salgsfiler, planlægning af suppleringer,
opgørelse af varelagre, reguleringer og
fremsendelse af stamdata mv. Du har et
godt kendskab til IT som værktøj; herunder
opsætning af EDI, håndtering og bearbejdning
af salgsgrundlag i både Excel og Navision.
Du vil også skulle arbejde med udvikling af
salg via online-platforme. Endelig vil der
være forskellig form for rapportering og ud
arbejdelse af beslutningsgrundlag for den
øvrige organisation.

Faglige kompetencer:
• Vant til at arbejde i en salgsorienteret organisation.
• Brug af IT som arbejdsværktøj med særligt fokus på
Excel og Navision.
• Vant til at arbejde med mange informationer –
herunder kunne strukturere og prioritere.
• Engelsk og gerne tysk i skrift og tale.
Personlige kompetencer:
• Købmandsmæssig indstilling og en god forretningsforståelse.
• Positiv, udadvendt med godt humør. Du motiveres af
at arbejde tæt sammen med inspirerende kunder og
kollegaer i en travl hverdag.
• Du er struktureret og god til at styre opgaverne helt i
mål på en effektiv måde.
• God til at kommunikere og videreformidle.

Vi tilbyder et spændende og varieret job i en dynamisk organisation blandt positive og imødekommende kollegaer.
Tonen er uformel og beslutningsgangen er uproblematisk. Vi tilbyder en lønpakke bestående af fast løn, pensionsordning og sundhedsforsikring. Du vil få reference til den administrerende direktør.
MELTON A/S er en dynamisk virksomhed der beskæftiger sig indenfor design, udvikling og salg af børnetøj og
børnesko. Vi har 4 forskellige mærker – MELTON, MOVE, Mikk-Line og PAPFAR. Vi sælger vore brands i Danmark
og på en hel række eksportmarkeder både indenfor Europa og udenfor Europa. Se yderligere på www.melton.as.
Vi er et dynamisk og engageret team der glæder os til at byde en ny kollega velkommen.
Hvis du er interesseret i jobbet, så send ansøgning med relevante bilag til direktør Helle Ghodt på hg@melton.as.
Ansøgningerne behandles løbende, ligesom vi gerne venter på den rigtige kandidat.
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