
Elev til international salgssupport søges
Grundet kraftig vækst søger Westpack en engageret handelsassistentelev med speciale i salg til vores stærke internationale 
salgsorganisation. Du bliver salgsbackup for flere af vores Key Account Managers’ kunder. Kunderne er europæiske smykke-, ur- og 
brilleproducenter, der køber specialdesignede emballage- og displayløsninger til deres brands og butikker. 

Som elev bliver dine opgaver blandt andet at:
• være i dialog med kunder i alle salgets faser via mail og telefon
• deltage i alle salgets faser som backup og på sigt selv lave opsøgende salg til nye kunder
• udfærdige priskalkulationer
• oprette kunder, samt registrerere og fakturere ordrer i vores salgs- og økonomistyringssystem
• oprette og håndtere indkøbsordrer i tæt samarbejde med vores team i Kina
• kurssikre kundesager, kreditforsikre kunder
• håndtere eventuelle reklamationer.
Derudover vil der naturligvis være diverse ad hoc-opgaver, som der altid vil være i en mellemstor virksomhed. 

Du skal være indstillet på, at opgaverne vil veksle meget mellem administrativt og decideret salgsarbejde. Hovedvægten vil være på 
den administrative del. Din referenceperson i hverdagen bliver gruppelederen af salgssupporten.

Vi tilbyder dig:
• et inspirerende og udfordrende job i en unik og international virksomhed i vækst
• en travl dagligdag med fokus på kunder og resultater 
• et uformelt arbejdsmiljø med faglige udfordringer 
• fagligt dygtige og hjælpsomme kollegaer
• et spændende indblik i en nichebranche 
• gode jobmuligheder efter endt elevtid.

Din baggrund er en relevant kvalificerende merkantil uddannelse (HHX, HGS/EUS, EUX, EUD, EUV).

Vi forventer, at du er:
• knivskarp på tal og analytisk anlagt
• dygtig til sprog i både tale og på skrift; engelsk er et krav, men gerne flere sprog
• stærk på IT og har let ved at sætte dig ind i nye systemer; Navision bliver omdrejningspunkt i det meste af din hverdag
• struktureret i dit arbejdte; dette er et must i forhold til at styre store projekter for vores kunder
• fleksibel, lærenem og serviceminded – både internt og eksternt
• klar på at udleve vore fire værdier: fællesskab, troværdighed, ansvarlighed og købmandsskab – hver dag.

Ansøgning, CV og relevante dokumenter sendes til CEO Morten Dalsgaard på mda@westpack.com. 
Skriv ”Elev salgssupport” i emnefeltet.

Ansøgningsfrist: 15. marts 2019 
Tiltrædelse: juni/juli 2019

Westpack designer, udvikler og sælger smykkeemballage og displayløsninger til mere end 12.000 guldsmede, ur- og 
brilleforretninger rundt i Europa. Derudover sælger vi specialdesignede løsninger til mere end 300 smykke-, ur- og 
brille brands rundt i verden. Hovedsædet er placeret i Holstebro med administration, salg og produktion.
Derudover har Westpack egne selskaber i både Kina og Indonesien. Der er cirka 130 ansatte fordelt på 
de forskellige lokationer. 

Læs mere på www.westpack.com og www.b2b.westpack.com
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