Stenqvist är en av de största förpackningstillverkarna i Skandinavien, med en bred produktportfölj
som täcker allt ifrån bärkassar till rullmaterial tillverkat av papper och plast eller i kombination.
Innovativa och miljövänliga förpackningslösningar som passar perfekt för både livsmedelsindustrin
och retailsegmentet. Lokal produktion bidrar till flexibel och hög service.

Två långtidsvikariat sökes som Sales Coordinator till
säljavdelningen i Kvidinge.
Vi söker Dig som har arbetat med kundservice tidigare.
För att lyckas behöver Du ha utbildning på minst gymnasienivå samt några års
arbetslivserfarenhet, har Du dessutom högskole- eller universitetsutbildning inom service,
försäljning och marknadsföring samt erfarenhet från den grafiska branschen eller fackhandel är
det meriterande.

Tjänsterna avser vikariat för två stycken som ska gå på längre föräldraledigheter där
arbetsuppgifterna framförallt är att arbeta nära företagets kunder med försäljning, registrera order,
följa orderprocessen, leveransbevakning samt ge service till utesäljare. Som Sales Coordinator
arbetar du med många bollar i luften samtidigt och Du trivs med struktur och ett högt tempo.
Tillsammans med hela säljteamet skall Du proaktivt arbeta för att uppnå företagets
försäljningsmål. Det är även viktigt att proaktivt kunna identifiera projekt och behov hos
nya/befintliga kunder samt se affärsmöjligheter för att stärka och bygga upp relationer samt öka
merförsäljning. En del i arbetet är även att informera/utbilda om Stenqvists
tjänster/produkter/möjligheter både internt och externt. Tillsammans med övriga på företaget
kommer Du arbeta för ett aktivt förändrings- och förbättringsarbete i syfte att nå uppsatta mål.
Du ska behärska orderhantering via datoriserat affärssystem och även vara van användare av
Word och Excel samt behärska engelska som är vårt koncernspråk.
För att vara lämplig för tjänsten tror vi att du är van att arbeta självständigt, har ordningssinne och
en utpräglad känsla för kvalitet och service samt förmågan att kommunicera på alla nivåer.

Vi ser framemot Din ansökan och kommer att påbörja rekryteringen löpande.
Senaste ansökningsdag är 31 Maj 2021.
Ansökan skickas till: hr@stenqvist.com
Företaget hanterar dina uppgifter enligt GDPR.

JD Stenqvist AB
Box 2, Kyrkogatan 6
S – 265 02 Kvidinge

TEL +46 42 744 00
FAX +46 42 744 99

E-MAIL info@stenqvist.com
WEB www.stenqvist.com
BIC
NDEASESS

Org.nr
VAT
IBAN

556029-7862
SE556029786201
SE74 3000 0000 0168 4240 024

