Salgskoordinator til IT servicevirksomhed
Jobbet
Vil du være med til at hæve standarden inden for IT service løsninger?
Trives du i en ambitiøs IT servicevirksomhed med store vækstmål?
Har du kompetencerne til at besidde en bred og tværfaglig stilling imellem salg og drift?
Så er stillingen som Salgskoordinator hos ADmire, måske noget for dig.
Vi søger en alsidig salgskoordinator, som kan drive kundeprojekter vedrørende Flexible Benefits
løsninger. Se et eksempel på en af vores løsninger her: https://vimeo.com/292884219
Arbejdsopgaverne vil være forskelligartede inden for projektstyring, portalopsætning, ordretastning,
varebestilling og kunde/slutbruger kontakt. Endvidere byder stillingen på en række administrative
opgaver, der bliver løst af hele salgskoordinator teamet.
Om dig
Du trives med forskelligartede arbejdsopgaver, og elsker at tage ansvar for dem.
Du har en overordnet forståelse for IT branchen samt tekniske produkter og løsninger.
Du kommunikerer professionelt med kunder, både mundtligt og skriftligt på dansk, og kan begå dig
på engelsk.
Du har masser af gå-på-mod og er ikke bange for selv at opsøge den information du mangler.
Endvidere forventer vi at du..
•
•
•
•
•
•
•

kan drive interne projekter med struktur, overblik og opfølgning
kan holde hovedet koldt i pressede situationer
er struktureret, kvalitetsbevidst og omhyggelig
er serviceminded og imødekommende overfor kollegaer og kunder
kan prioritere dine arbejdsopgaver og har stort overblik
er teamplayer med en udadvendt personlighed og humor
er glad for nye udfordringer i et dynamisk arbejdsmiljø

Om os:
Vi er et løsningsorienteret IT service og infrastruktur hus, som leverer innovative og værdiskabende
IT-Løsninger.
Vi er ekstremt kundefixerede, altid i gang med at forbedre os, respektfulde i vores tilgang til kunder
og kollegaer, deler vores succes, agerer som ejere og fortsætter med at vokse – som virksomhed og
mennesker.
Vi kan tilbyde dig et meget fleksibelt job, med store udviklingsmuligheder, og masser af muligheder
for at sætte sig ind i nye teknologier.
Der er meget kort vej til resultatet af dit arbejde, så du vil hurtigt og løbende se effekten af din
indsats.
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Løn og information
Løn efter kvalifikationer, erfaring, og kompetencer. Virksomheden tilbyder også pension,
sundhedsforsikring, og frisør i arbejdstiden, samt en indbydende frokostordning.
Lyder stillingen som noget for dig, så send ansøgning, CV, og et vellignende billede til os på
job@admire.dk
ADmire blev stiftet april 2007 og beskæftiger i dag ca. 55 top engagerede og dygtige medarbejdere.
Vi blev gazelle i 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 og er derfor med i en eksklusiv skare af
få gazellevirksomheder i Danmark, som er gengangere siden 1995.
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