Job hos Scanregn
Salgs- & indkøbsassistent Lagerekspedient
Vi søger en dygtig salgs- & indkøbsassistent, gerne med
brancheerfaring.

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet:

• Servicering af kunder via telefon og email
• Indkøb hos danske og udenlandske leverandører
• Ad hoc kontoropgaver
Vi lægger vægt på at du er systematiker, detaljeorienteret og
grundig, du har kendskab til MS Office og gerne Microsoft C5
og du behersker engelsk i skrift og tale. Du arbejder selvstændigt og struktureret.

Fælles for begge jobs

Du er engageret og vil være en del af et dygtigt team. Stillingerne
er på 37 timer, men med krav om fleksibilitet i vandingssæsonen.
Vi tilbyder gode ansættelsesforhold med løn efter kvalifikationer
og god pensionsordning efter 3 måneders ansættelse.

Vores nye lagerekspedient har både erfaring og besidder en
god portion ordenssans. Du kan hurtigt danne dig overblikket
over ordren, så du sikrer at kunden får leveret de korrekte
varer. Du har truckcertifikat.

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet:
•
•
•
•
•

Ekspedition på lager samt kundebetjening
Udfærdigelse af forsendelsesdokumenter
Varemodtagelse, status, læsse og aflæsse fragtbiler
Lagerstyring, indkøb og bestillinger
Forefaldende lagerarbejde, oprydning m.m.

Send din ansøgning

Er du vores nye kollega, så send din ansøgning til Peter Birk
Christiansen på pbc@scanregn.dk. Du er også velkommen til
at ringe på tlf. 75 32 52 22, hvis du vil høre mere om jobbene
inden du sender din ansøgning.

Scanregn A/S har mere end 20 års erfaring med alt til vand. Firmaet blev etableret 1. november 1996 med salg
af pumper og tilbehør til vandingsanlæg. Et af de største lagre af Grundfos pumper, udenfor Grundfos, findes hos
Scanregn A/S i Grindsted. Her serviceres kunderne med nye pumper, udskiftning af motorer samt levering af alle
dele til vandingsanlæg. Vi beskæftiger i dag 10 medarbejdere - og søger nu 2 mere til holdet ...
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