ELSKER DU SALG & REGNEARK?
- KOM & LÆR MED OS!

HANDELSELEV MED SPECIALE I SALG
Er du nysgerrig på salg og international handel, og drømmer du om at starte din salgskarriere i en spændende
tekstilvirksomhed i kraftig vækst? Hos The Headwear Company har vi forrygende travlt og søger derfor en selvstændig
og målrettet m/k til en 2-årig uddannelse som salgselev på vores kontor i Ikast.

VI KAN TILBYDE:

ARBEJDSOMRÅDER:

•

Et alsidigt, udfordrende og spændende job i en lille,
international virksomhed med store vækstplaner

Du bliver en del af et stærkt salgsteam og vil efter
løbende oplæring arbejde med følgende opgaver:

•

Gode muligheder for faglig og personlig udvikling i en
afvekslende og udfordrende hverdag

•

Support af interne sælgere

•

Et godt arbejdsmiljø med gode kollegaer i moderne
rammer

•

Indtastning af salgs- og indkøbsordre

•

•

Selvstændige rammer med grundig oplæring,
introduktion og sparring

Servicering af kunder skriftligt såvel som telefonisk –
både B2B og B2C

•

Lagerkoordinering og ordrehåndtering

•

Attraktive personaleforhold så som kantineordning,
massage, coaching og fleksible arbejdstider

•

Udarbejdelse af pris- samt lagerlister

•

Vedligeholdelse af stamdata i Navision

•

Udarbejdelse af diverse oversigter i Excel

•

Assisterende ved etablering og implementering af nyt
IT-system

•

Diverse ad hoc-opgaver

DINE PERSONLIGE EGENSKABER:
•

Du kan arbejde fokuseret, målrettet og struktureret

•

Er positiv af natur, løsningsorienteret og ikke bange for
at tage ansvar

•

En god afslutter, der evner at nå deadlines

•

Pligtopfyldende og detaljeorienteret

•

Er en stor teamplayer, der kender værdien i en rosende
og anerkendende tilgang til dine kollegaer og kunder

•

Flydende i skriftlig og mundtlig engelsk – og meget
gerne tysk (dog ikke et krav)

•

Er analyserende i din tilgang til arbejdsprocesserne og
nysgerrig på, hvordan man kan optimere for at skabe et
større flow, omsætning og færre flaskehalse
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ANSØGNING:
Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes til:
The Headwear Company, Att. Tine Fuglsang,
Tulstrupvej 13, 7430 Ikast
eller pr. e-mail til tfu@theheadwearcompany.com.
Eventuelle spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til
Tine Fuglsang, Salgs- og Produktdirektør
på telefon 20 63 82 16
eller mail tfu@theheadwearcompany.com.
Ansøgningsfrist er hurtigst muligt og samtaler afholdes
løbende med tiltrædelse snarest muligt derefter.
FIRMAPROFIL:
The Headwear Company er en del af Thygesen Textile Group,
som er en familieejet koncern.
The Headwear Company ejer og distribuerer mærkerne
Christine Headwear, Viva Headwear, Boho Spirit Headwear,
Petite Peanut Headwear & Male Headwear under paraplyen
’House of Christine Headwear’.
Vi designer og producerer headwear, som hovedsageligt bliver
solgt til kvinder, der lider af permanent eller midlertidigt
hårtab. Vores produkter bliver solgt igennem vores
internationale distributørnetværk i mere end 40 lande
Worldwide.
Størstedelen af vores produkter bliver i dag produceret på
egne fabrikker i Vietnam.
Se eventuelt mere på www.houseofchristine.com og
www.theheadwearcompany.com
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