Salgs- og marketingkoordinator
EASE.DK A/S søger en erfaren og struktureret salgs- og marketingbackup til vores fashionafdeling.
Du elsker kontakt til kunder og samarbejdspartnere, og ved hvor afgørende det er, at der er styr på alle detaljer i
forbindelse med salg og marketing.
Arbejdsområder:
•
•
•
•
•

At varetage driften bag salgs- og marketingsstrategien i afdelingen.
Dialog med og servicering af kunder inkl. opfølgning og afsendelse af diverse prøver.
Dialog med samarbejdspartnere ift. koordinering af marketingsindsatser, der allerede er besluttet.
Pakke- og lagerlister, ordretastning, onlinefiler, programoversigter og stabelfiler, manuelle faktureringer,
navngivning af fotofiler og lignende opgaver vil være en stor del af dit job i samarbejde med vores elev.
Diverse ad hoc.

Dine kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfaring fra lignende stilling i tekstilbranchen er et must.
Du arbejder struktureret, fokuseret og målrettet.
Du er en teamplayer, der kender værdien i en rosende og anerkende tilgang til dine kollegaer og kunder.
Du er analyserende i din tilgang til arbejdsprocesserne, og interesseret i hvordan man optimerer for at skabe bedre
flow, omsætning og færre flaskehalse.
Er positiv af natur, mulighedsorienteret og ikke bange for at tage ansvar.
Har gå-på-mod og kan lide en omskiftelig arbejdsdag i et højt tempo.
Leverer kvalitet i dit arbejde og er en god afslutter, der formår at nå dine deadlines.
Fortrolig med Excel, og det vil være en fordel med kendskab til Navision.
Har gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt.
Behersker dansk og engelsk i skrift og tale. Kendskab til tysk er en fordel.

Vi tilbyder dig:

EASE.DK er en handelsvirksomhed, som tilbyder udvikling af
totalkoncepter under private label til både stormagasiner,
brands og dagligvarebranchen.
Udover ovenstående håndterer vi i fashionafdelingen vores
egne brands Sirup Copenhagen og CCDK.
EASE.DK er 100% ejet af Thygesen Textile Group A/S.
Se yderligere informationer på www.ttg.dk,
www.easedk.dk og på www.ccdk.com

Du kommer til at arbejde på vores kontor i Ikast i nyindrettede lokaler. Du bliver en del af en stærk kultur med et
sundt og nærværende arbejdsmiljø. Vi tilbyder en dynamisk arbejdsplads med dygtige og engagerede kollegaer, hvor
åbenhed, fleksibilitet og medansvar præger vores hverdag, og hvor vi har et kontinuerligt fokus på at spille hinanden
bedre. Vi sætter sundhed i højsædet og tilbyder massageordning, coaching, sundhedstjek samt en sund
kantineordning.
Løn efter kvalifikationer.
Yderligere informationer:
Kontakt Division Manager, Marie Nordmann Boelslund, på mb@easedk.dk eller 22498905.
Ansøgningsfrist den 28. juli, men da vi behandler ansøgningerne løbende, bedes du sende
din ansøgning hurtigst muligt.
Tiltrædelse hurtigst muligt.

