Salgsassistent
Har du stærke IT-kompetencer, og begejstres du af at supportere dine salgskollegaer og rådgive kunder? Så er du den person, vi søger!
Er du klar til at blive ansat i en virksomhed med spændende og alsidige udfordringer, hvor ikke to dage
er ens? Tenax Sild A/S er en dansk ejet fødevarevirksomhed, hvis vision er at udvikle, producere og
sælge førsteklasses bæredygtige fødevarer baseret på førsteklasses fiskeråvarer. Tenax Sild A/S er i
rivende udvikling og har derfor behov for en selvstændig og kompetent salgsassistent.
Som salgsassistent i Tenax Sild A/S får du et job, som indeholder mange forskellige typer af opgaver
og ikke mindst et stort ansvar. Du kommer til at fungere som centralt omdrejningspunkt i vores salgsafdeling og som back-up for vores salgschef og KAM´er.
Dine opgaver vil bl.a. være:
• Backup til salgschef og KAM´er – herunder udarbejdelse af salgsmateriale
• Salgsopfølgning, statistikker og prognoser
• Hjælp til udarbejdelse/indtastning af budgetter og forecast
• Opdatering/vedligeholdelse af prislister
• Ajourføre salgsmateriale og kampagneplaner
• Deltage i messer og produktdemonstrationer
• Deltage i kundebesøg selvstændigt eller sammen med sælger
• Ad hoc opgaver
Din Profil:
• Du er en teamplayer, der også kan arbejde selvstændigt
• Du er positiv og uadvendt med et godt humør
• Du er fortrolig med IT herunder Microsoft Office pakken, særligt Excel
• Du har erfaring med FMCG – dagligvarehandel og/eller fødevareproduktion
• Du har stærke sprogkompetencer – engelsk og gerne tysk
• Du har stærke IT-kompetencer og kendskab til Business Central eller andet ERP system
Har vi fanget din interesse?
Send en ansøgning til ansoegning@tenax.dk mrk. ”Salgsassistent”. Har du spørgsmål, er du velkommen
til at ringe til Salgschef Pelle Lindahl på mobil +45 44128422.
Ansøgningsfrist 10. februar 2022 kl. 12.00. Ansøgninger behandles løbende.

Tenax elsker krævende kunder – og udfordrer også gerne kunderne i forhold til
at fokusere på de gode råvarer, den konsistente høje produktkvalitet og værdien i
det langvarige samarbejde. Tenax Sild A/S udvikler, producerer og markedsfører
kvalitetssild og fiskefrikadeller både i Danmark samt på udvalgte eksportmarkeder.
Virksomheden er danskejet, beskæftiger ca. 160 medarbejdere på to fabrikker i
Nyborg og Ålbæk og er certificeret i henhold til IFS.
For yderligere info se tenax.dk og lykkeberg.dk
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