Personlig Assistent/salgssupport
til Salgsdirektøren
Vil du være det vigtige bindeled mellem salgsafdelingen og de øvrige afdelinger hos Swim
& Fun? Og har du erfaring med salgssupport?

Hos Swim & Fun har vi iværksat mange projekter. I salgsafdelingen går det stærkt og vi har brug for en kompetent personlig
assistent til vores salgsdirektør. Ydermere vil du også blive
salgssupport for resten af salgsafdelingen og få en stor kontaktflade til resten af huset.

Om stillingen
•

Personlig assistent til salgsdirektøren - du supporterer
med kundematerialer, tilbud og øvrig content i salgsafdelingen

•

Salgssupport for resten af salgsafdelingen – samt
bindeled mellem salg og marketing

•

Opfølgning på kundetilbud, kampagner, etc.

•

Koordination af salgsaktiviteter, salgsmøder m.v.

•

Mailopfølgning samt forberedelse af opgaver og møder

•

I travle perioder forventer vi, at du deltager i virksomhedens ad hoc-opgaver ligesom de øvrige medarbejdere.
Kundehenvendelser, ordrebehandling etc.

•

Solid erfaring med MS Office

•

Du har nogle års erfaring med salg til digitale platforme

•

Kendskab til SuperOffice er en fordel men ikke et krav

•

Arbejdstiden er 37 timer om ugen og du får løn efter
kvalifikationer

Det er derfor vigtigt, at du er struktureret, formår at bevare
overblikket og holde skruen i vandet – selvom hverdagen er
dynamisk.
Vi forventer at du samler trådende og er backup for både
salgsdirektøren og de kørende sælgere, der bruger meget af
tiden uden for huset. Dermed bliver du også et naturligt bindeled til de øvrige afdelinger i huset – særligt koordination af
kundemateriale sammen med marketing.
Stillingen vil give dig indsigt i hele forretningen og din hverdag
vil blive dynamisk og travl. Derfor er det vigtigt, at du er omstillingsparat, fleksibel og struktureret.

Salgsorganisation med udsyn
Swim & Fun er en dynamisk organisation som har fordoblet
antallet af medarbejdere mange gange. For nyligt fordoblede vi
også antallet af etager, så vi nu har plads til fremtiden
Vi er ikke bange for forandring og forstår at flytte os, når
verden udenfor ændrer sig. Hos os er dagene aldrig kedelige
eller ensformige. Du får en spændende arbejdsdag med mange
varierede opgaver

Send os din ansøgning senest 1. august

En dynamisk hverdag

Vi behandler ansøgninger løbende og forventer at ansætte
vores nye PA så snart vi har fundet den helt rigtige kandidat.
Ansøgningsfristen er 1. august 2020.

For at få succes i stillingen, forventer vi, at du har erfaring
med salg eller salgssupport. Også meget gerne som PA’er. Din
vigtigste opgave bliver, at gribe og komme i mål med de bolde
der kastes op i luften – og der er mange af dem!

Er du vores nye kompetente PA? Så tøv ikke med at sende din
ansøgning samt CV og øvrige relevante dokumenter til Teamleder i Marketing Cindie Cuber på cc@swim-fun.com. Spørgsmål
kan også rettes hertil pr. mail (der må forventes en vis svartid).

Swim & Fun ApS er en ambitiøs handelsvirksomhed med højt
til loftet og med fokus på det personlige engagement. Vi er
markedsførende distributør i Norden af tilbehør til swimmingpools og vandplejemidler. Desuden distribueres en serie af
kvalitetsprodukter til styring af indeklima i private boliger. Der
er i dag flere brands under vores parably, blandt andet Activ
Pool og eeese. Swim & Fun er 4 år i træk kåret som Gazelle
af avisen Børsen.
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