
 

 

Kontorassistent til kundeservice 
 
Vi søger en kontorassistent til at indgå i vores team i salgsafdelingen. Efter grundig oplæring bliver du 

en del af et team, hvor man arbejder selvstændigt og i høj grad selv vil kunne planlægge de daglige 

opgaver. Stillingen er på 30 timer, fordelt på alle ugens 5 dage. 

 
Dine primære arbejdsopgaver vil være: 

 Håndtering af daglige ordrer 
 Kontakt til kunder, både nationalt og internationalt 
 Booking af transportører  
 Kontakt til søsterselskaber, dette foregår primært på engelsk 
 Indtaste indkøbsordrer  
 Interne lagertransaktioner  
 Koordinere leverancer til kunderne 
 Administrative/ sekretær opgaver 
 Ad hoc-opgaver 

 
Om dig: 
Vi forestiller os at du er uddannet kontorassistent el. lign og måske har erfaring kundeservice i en 

produktions- eller handelsvirksomhed. Du er god til at kommunikere, både med kunderne og kollegerne 

i logistik og produktion.  

 
 Du motiveres af en stor international kontaktflade 
 Du skriver og taler engelsk på et godt niveau Du sætter dig hurtigt ind i nye opgaver 
 Du er god til at samarbejde og har en positiv indstilling 
 Du har overblik og arbejder selvstændigt 
 Du er struktureret og kan have mange bolde i luften 
 Du er rutineret IT bruger, specielt office-pakken 

 
Du tilbydes: 
Et varieret og udfordrende job, med en afvekslende hverdag, i en dynamisk virksomhed i vækst. Du får 
engagerede, dygtige, kolleger i et professionelt, varmt og humoristisk arbejdsmiljø. Løn efter kvalifikationer, 
pension og sundhedsordning. 
 
Tiltrædelse: 1. juni 2017 
Finder du stillingen interessant, modtager vi gerne din ansøgning på jobddgf@lallemand.com, ansøgninger 
behandles løbende, dog er fristen senest d. 21. april 2017.  
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte: 
Plant Controller Jørgen Eybye på telefon 8758 2400 
 
 
De Danske Gærfabrikker A/S producerer gær og gærspecialiteter på vores fuldautomatiske anlæg i Grenaa. Vi er 

landets eneste producent af den bagegær med Malteserkorset, du kender fra supermarkedet. De Danske 

Gærfabrikker er en del af Lallemand koncernen, der er en canadisk virksomhed specialiseret i udvikling, 

produktion, salg og markedsføring af gær- og mælkesyrebaserede ingredienser til fødevarer, dyreernæring og 

vinproduktion. Lallemand-gruppen beskæftiger 3.300 ansatte og er en privatejet virksomhed med fabrikker og 

kontorer i Nordamerika, Europa og Asien. Se Lallemand.com og danskgaer.dk for mere information. 
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