Kontorassistent til kundeservice/ logistik
Vi søger en kontorassistent til at indgå i vores team i salgsafdelingen. Efter oplæring bliver du en
del af et team, hvor vi arbejder selvstændigt og i høj grad selv planlægger de daglige opgaver.
Stillingen er fuld tid og arbejdstiden er fra 08.00-16.00, dog til 15.30 om fredagen.
Dine arbejdsopgaver kan for eksempel være:
• Håndtering af 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 har god erfaring med kundeservice
i en produktions- eller handelsvirksomhed. Du er god til at kommunikere, både med kunderne
og kollegerne i logistik og produktion.
•
•
•
•
•
•

Du trives i en varieret hverdag med forskellige opgaver
Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale
Du sætter dig hurtigt ind i nye opgaver
Du er god til at samarbejde og har en positiv indstilling
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.
De Danske Gærfabrikker er en del af Lallemand koncernen, der har hovedkontor i Montreal, Canada.
På www.lallemand.com og www.danskgaer.dk kan du finde mere info om virksomheden og vores
produkter.
Tiltrædelse: Snarest muligt, men vi venter gerne på den rette.
Finder du stillingen interessant, modtager vi gerne din ansøgning på jobddgf@lallemand.com,
ansøgninger behandles løbende, dog er fristen senest d. 22. maj 2022.
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte:
Plant Controller Jørgen Eybye på telefon 8758 2400

