
Salgselev til ordrekontor i DK/Søndersø  

ScanDrums søger en resultatorienteret salgselev, som skal være med til at sikre fortsat høj 

kundeloyalitet og tilfredshed fra vores kunder på det danske samt nordiske marked.  

Til hvilke opgaver? 

Du får en vigtig og udadvendt rolle med daglig kontakt til kunder, kolleger og eksterne 

samarbejdspartnere. Din hovedopgave vil være servicering af vores kunder pr. tlf. og mail, som blandt 

andre inkluderer: 

• Registrering og igangsættelse af ordrer 

• Besvarelse af diverse forespørgsler omkring produkter, pris og fragtmuligheder mm. 

• Udarbejdelse af tilbud 

• Opfølgning og styring af data i Business Central 

• Div. administrative opgaver, som tastning af prisregulering, indkøb af mindre artikler til 

kontor og lager og diverse ad. hoc opgaver. 

Hvem søger vi? 

Som optimal kandidat til stillingen har du erfaring med salgs- og kundeservice. Du er servicemindet, 

arbejder struktureret og har gode samarbejdsevner.  

Ligeledes forventer vi, at du: 

• På forretningsniveau kan du kommunikere ubesværet på dansk og engelsk i skrift og tale. 

Svensk og tysk på forståelses niveau.  

• Er bruger af Office-pakken og gerne Navision/ Business Central. Det er vigtigt du er IT 

interesseret og ønsker konstant at forbedre dine færdigheder.  

• Kan være det serviceorienterede bindeled mellem vores kunder, lager og logistisk 

• Er fleksibel mht. til tider og arbejdsopgaver 

Som person er du kendetegnet ved at være udadvendt, serviceminded, ansvarsfuld og initiativrig, og 
det forventes, at du går selvstændigt til løsningen af dine opgaver. Du har et godt ”drive”, og du 

ønsker at bidrage positivt til samarbejdet i teamet. 

Hvem er vi?  

ScanDrums er en af nordens førende emballage grossister, med administration og lager i Sverige og 

Danmark, dækker vi primært norden, men servicerer hele verdenen. I DK er i et team på ca. 20 pers. 

på tværs af administration, lager og chauffører. Vi er et relativt ungt team med en flad organisation, 

hvor god kollegakarma er grundstenen. Se mere på www.scandrums.dk. 

Opstart snarest muligt.  

Spørgsmål om elevstillingen til Vanessa tlf. 7930 4058  

Send din ansøgning til Vanessa Fagerberg på mail:  vanessa@scandrums.dk 

mailto:vanessa@scandrums.dk

