Salgsekspedient med teknisk snilde
Vi mangler ressourcer i vores interne team på kontoret/værkstedet i Viborg. Vi søger derfor en ekspedient,
som har mod på alsidige arbejdsopgaver der både består af ekspeditionsarbejde på kontoret og at give
værkstedet en hjælpende hånd, når tingene går stærkt.
Lidt om virksomheden
Erik Jacobsen A/S blev grundlagt i 1988. Firmaet er eneimportør af Grammer førersæder i Danmark.
Højkvalitetssæder til alle mobile arbejdspladser – fra traktorer, anlægsmaskiner, minimaskiner og
gaffeltrucks til lastvogne, busser, varevogne og tog samt en mængde af specialopbygninger.
Med over 30 års erfaring er vi specialister på vores felt. Vi vægter høj service, kvalitet og den gode relation
som vores vigtigste parametre.
Dine opgaver
Dine opgaver kan opdeles i to områder: Ekspedition af kunder samt værkstedsarbejde.
Din hverdag bliver fast i firmaet på Lundvej. Du vil skulle ekspedere og servicere vores kunder pr. telefon og
de enkelte der kommer her personligt i huset. Vi er en lille virksomhed med kun 7 ansatte, derfor er der
ingen der kun har én ’hat’ på. Du vil derfor også komme til at skulle hjælpe vores værkstedsmedarbejder
med arbejdet på værkstedet og lageret. Det være sig montering af diverse ekstraudstyr på sæderne,
reparationer samt pakning af varer.
Din profil
 Du kommer ideelt set fra en lignende stilling.
 Du har måske en teknisk uddannelse
 Du taler/skriver dansk
 Du har gode IT‐kundskaber
 Du kan fremvise en ren straffeattest
Personlige egenskaber
 Du kan arbejde selvstændigt.
 Du har gode kommunikative evner og forstår at formidle teknisk stof til et letforståeligt sprog.
 Du har en god hukommelse og har nemt ved at sætte dig ind i komplekse produkter.
 Du er omhyggelig ‐ sætter en ære i at gøre tingene ordentligt.
 Du er udadvendt og har et naturligt salgs‐ og servicegen.
 Du er omgængelig, pligtopfyldende og en god kollega.
Virksomheden tilbyder
Fuldtidsstilling (37 timer) i en dynamisk og stabil virksomhed.
Gode ansættelsesvilkår; gode arbejdstider, pensionsordning,
sundhedsforsikring m.m.
Lønpakken forhandles individuelt i forhold til erfaring og
uddannelse.
Tiltrædelse: Februar 2022 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist: Ingen. Vi venter på den rette,
men evaluerer løbende på indkomne emner.
Kontakt: Adm. direktør, Louise H. Jacobsen
Tel.: 23307117, e‐mail: Louise@erikjacobsen.dk

