
 

 

 

 

                          

 

 

Salgsassistent og blæksprutte til produktionsvirksomhed i vækst 

Bliv en del af en spændende udvikling med fokus på salgsvækst og nye markedsføringstiltag. Du refererer til 

den adm. direktør og indgår som en vigtig spiller i salgsteamet. 

  

Det er afgørende, at du har god erfaring med det interne salgsarbejde, og at du trives med daglig dialog med 

kunderne omkring ordrer, forespørgsler m.v. En mindre del af jobbet består i at hjælpe vores økonomichef 

med udvalgte opgaver – det er ikke et krav, at du har erfaring med disse opgaver.  

Jobbet favner bredt, så det er vigtigt, at du trives med at have mange bolde i luften - eksempelvis:  

o Ordrebehandling 

o Kundeservice og pleje 

o Kørselsplanlægning  

o Telefon, mail betjening  

o Fakturering 

o Intrastat og salgsstatistik 

o Opdatering af hjemmeside 

o Diverse bogholderi opgaver, løn til timelønnede m.v. 

o Diverse administrative opgaver ved ansættelse af nye medarbejdere 

o Opfølgning på lagerlister m.v. 

o Diverse kontoropgaver 

Salgserfaring  
Du har min. 3 års relevant erfaring fra produktionsvirksomhed. Du er sikkert salgsassistent i dag og har mod 

og lyst til nye og spændende udfordringer, hvor du bliver en vigtig del af et mindre team.  

Ideelt har du erfaring med C5 eller alternativt Navision, og du er vant til at bruge Outlook, Word m.v. Du  

skal kunne begå dig på engelsk, mens tysk ikke er et krav, selvom det vil være en fordel. 

 

Selvstændig og god til at samarbejde 
Du gør dig umage, og motiveres af at indgå som en vigtig spiller i et mindre team. Du skal være god til at 

kommunikere med kunderne og samarbejde på tværs i organisationen. Du griber selv bolden i forhold til de 

forskellige opgaver, og du har kvalitet i dit arbejde, ligesom du er god til at prioritere det vigtigste først.   

Kontakt 
Ring gerne til adm. direktør, Morten Jeppesen, på telefon 2164 6997 eller send ansøgning og CV til 

mj@schela.dk  

Schela Plast 
Virksomheden producerer og markedsfører emballageprodukter til fødevareindustrien, rengøring, personli-

ge pleje og den kemisk-/tekniske industri. Virksomheden har en betydende position på det danske marked 

samt eksport til de nære markeder. Konkurrencekraften bygger på kvalitet, leveringssikkerhed, teknisk kom-

petence, kundeservice og fleksibilitet.  
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