adr.: Nellemosevej 14, 5683 Haarby, Denmark

Plant2Plast søger kontorelev
Har du flair og interesse for marketing og handel, og nyder du at arbejde med ordrehåndtering, logistik og daglig
kundekontakt? Så er du måske den medarbejder vi leder efter!
Om Plant2Plast
Plant2Plast er en fødevareemballagevirksomhed med kontor og lager lokaliseret på Sydfyn ikke langt fra Haarby.
Vi leverer emballage til både store og små virksomheder, grossister, restauranter, kommuner og arrangementer
både inden- og udenlands. Vores fokus ligger på det bæredygtige og naturvenlige fødevareemballage, som vi
aktivt forsøger at udvide og udbrede, men vi sælger også mange andre produkter.
Hvad vi forventer af dig
- God til kundekontakt
- Energisk og positiv personlighed der griber tingene an med et smil på læben!
- Er initiativrig og i stand til at selv at undersøge og løse problemer
- Er kvik og lærenem når de drejer sig om at lære nye færdigheder og tilegne sig ny viden
- Er resultatorienteret og ikke stopper før du har fået et tilfredsstillende svar
- Metodisk i din arbejdstilgang og god til at følge procedurer
- Har en god evne til at arbejde selvstændigt
- Har kendskab til Office-pakken (med fokus på Excel 2013 eller senere version)
Hvad vi kan tilbyde
- En god mulighed for at kickstarte din karriere
- Solid erfaring med at arbejde inden for erhvervslivet
- Muligheden for at putte al den gode teoretiske viden i praksis!
- Tage del i beslutninger og planlægninger angående virksomhedens fremtidige salg
- Træning i at sælge sine produkter til kunderne
- God træning i projektmanagement, sourcing, indkøb og salg
Konkrete arbejdsopgaver indeholder bl.a. ad hoc-opgaver såsom kundesupport, ordrebehandling og generelt
kontorarbejde, derudover opgaver såsom prisberegninger, sourcing efter nye produkter og leverandører til vores
produkter.
Arbejdstid: 37,5 timer / uge.
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Er du interesseret så er du velkommen til at sende din ansøgning, seneste karakterblad og CV til
skn@plant2plast.dk
Med venlig hilsen
Plant2Plast
Nellemosevej 14,
5683 Haarby
T: 64 65 32 77
www.plant2plast.dk

