SALGSKOORDINATOR MED LYST TIL SALG…
LIE GOURMET ApS søger en udadvendt, koordineringsstærk og selvstændig person til sit
kontor i Hinnerup til snarlig tiltrædelse. Vi er en ganske lille organisation, og salget af vores
delikatessemærke; LIE GOURMET, er i stærk vækst i både Danmark og udlandet.
Du vil blive en central person og få mange forskellige typer opgaver, og du skal være skarp til selv
at styre og prioritere din dagligdag. Du vil primært arbejde på vores kontor i Hinnerup men vil også
have ca. en ugentlig dag med kundebesøg i Danmark. Du vil få en bred kontaktflade til både
danske og internationale kunder og samarbejdspartnere.
VI FORVENTER
• Du har erfaring som salgskoordinator og gerne fra relevant branche
• Du vægter højt at have en tæt kontakt og opbygge en personlig relation til kunder og
samarbejdspartnere
• Du arbejder selvstændigt og struktureret
• Du har lyst til at planlægge og gennemføre egne kundebesøg i Danmark
• Du har gode kommunikationsevner på dansk/engelsk, og gerne fransk el. tysk
• Du er udadvendt, serviceminded og løsningsorienteret
• Du elsker at have mange bolde i luften og mister sjældent overblikket
• Du er ikke bange for at tage fat…
• Du er stærk bruger af Office-pakken samt salgs-og lagerstyringssystemer
• Du brænder gerne for at lave mad og følge tendenserne i branchen
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PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER / ANSVARSOMRÅDER
Daglig kommunikation med kunder og samarbejdspartnere i ind- og udland
Ordrehåndtering og koordinering med internt lager og kunder
Behandling og opfølgning på kundehenvendelser
Support til agenter og distributører samt til din daglige leder
Ajourføring og vedligeholdelse af interne IT systemer
Planlægning af og deltagelse (ca. 20 dage årligt) på messer i ind- og udland
Kontakt til magasiner, bloggere o. lign.
Vedligeholdelse af hjemmeside/webshop
Diverse ad-hoc opgaver

VI TILBYDER
• En fuldtidsstilling
• En central og vigtig rolle i en virksomhed i vækst
• Mulighed for større ansvar og personlig udvikling
• Nye og lyse lokaler, og et godt arbejdsmiljø

ANSØGNING
Kan du se dig selv som salgskoordinator hos os, og passer din person til mange af vores
forventninger, så send din ansøgning med CV til: Caroline Lie Korsgaard: clk@liegourmet.com.
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe på 2299 7730. Ansøgninger behandles løbende
ligesom der løbende afholdes samtaler.
OM LIE GOURMET
LIE GOURMET er et dansk delikatessebrand, der bidrager med smag, kvalitet og skønhed til de
daglige madoplevelser. Gourmetprodukterne fremstilles primært i Frankrig i tæt samarbejde med
lokale producenter og forkæler alle sanser ved at kombinere fransk velsmag og udsøgte råvarer
med en stilfuld, skandinavisk æstetik. LIE GOURMET blev grundlagt i 2014, tæller i dag 3
medarbejdere plus freelancere ud over grundlægger Caroline Lie Korsgaard og forhandles i
specialhandlen i hele Norden og flere europæiske lande.

