
BRÆNDER DU FOR KUNDESERVICE OG BÆREDYGTIGHED?
Vi søger en intern fuldtidssælger - måske er det dig vi mangler? Ønsker du en spændende 
hverdag, hvor du dagligt taler med vores kunder i hele Europa og finder de bedste løsninger 
til dem – så læs med her!

Vores forretning er koncentreret om ansvarlig og bæredygtig produktion af plastprodukter efter 
behov og ønsker fra vores kunder. Med vores mere end 50 års erfaring, er vi i stand til at skræd-
dersy emballage- og transportløsninger til forskellige industrier og brancher. Vi arbejder med at 
gøre brugen og produktionen af plast grønnere, og cirkulær økonomi er en del af vores DNA.

Som intern sælger hos os, er det vigtigt at du følger opgaverne til dørs, således at vores kunder 
modtager vores løsninger i rette tid, på rette sted og i rette mængde.
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

Vi forestiller os, at du er udadvendt, initiativrig og sætter en stor ære i at give vores kunder en 
god oplevelse, hver gang de er i kontakt med os.

Du anvender Office365 og ERP-system som naturlige redskaber. Det er yderligere en fordel at 
have kendskab til CRM men ikke et krav.

Vi værdsætter, at du har solid forståelse for de mange forskellige opgaver, der ligger i at koor-
dinere og indsamle information i dit bagland, samt at du arbejder selvstændigt under ansvar 
med en detaljeorienteret og struktureret arbejdstilgang. Du er en dygtig kommunikatør mundt-
ligt såvel som skriftligt på både dansk og engelsk - og også gerne tysk. Det vil naturligvis være 
en fordel hvis du har kendskab til plast, men vi oplærer dig selvfølgelig i vores produkter.

Hos Schoeller Plast vil du indgå i et uformelt arbejdsmiljø med gode kollegaer. Du vil blive afløn-
net efter kvalifikationer. Vi tilbyder:

Forventet startdato: Efter nærmere aftale, dog senest den 1. april 2023.
Arbejdssted: Hovedgaden 21, Nr. Jernløse, 4420 Regstrup

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Direktør Jan Bybjerg Pedersen på: 
jbp@schoeller-plast.dk

Send din ansøgning til: hr@schoeller-plast.dk
Ansøgningsfrist: Den 15. februar 2023. 

• Opsøgende telefonisk salgsarbejde til eksisterende og nye kunder
• Kontakt til vores søsterfabrikker i Europa
• Support af vores kørende Area Sales Manager, så han kan besøge endnu flere kunder!
• Booking af transporter og dialog med vores transportører
• Ordrehåndtering, samt indsamling af informationer til vores kunder
• Deltagelse i Ad-hoc projekter og dag-til-dag opgaver

• Ansvar og ejerskab over egne opgaver fra dag ét
• Plads til at påvirke din dagligdag og opgaver
• En spændende hverdag med cirkulære plastløsninger


