
Salgssupporter

De 3 brands Epoke, Snowline og Brodd udgør Epoke-koncernen. Vi omsætter for et trecifret milionbeløb og beskæftiger 
i alt ca. 100 medarbejdere. Med hovedsæde i Vejen udvikler, producerer og markedsfører vi fejemaskiner og udstyr til 
glatførebekæmpelse. 75% af produktionen eksporteres, og i glatføresegmentet er vi blandt de førende på globalt plan. 
I Danmark foregår salget gennem egne sælgere og i udlandet gennem datterselskaber og 31 forhandlere.

Godt humør, fællesskab og frihed under ansvar er grundelementerne i vores samarbejde. 

Læs mere på www.epoke.dk

Vi søger en intern salgssupporter, som har lyst til at blive en 
del af virksomhedens salgsafdeling, der i alt beskæftiger 10 
medarbejdere i Danmark. Du vil i samarbejde med virksomhe-
dens nuværende salgssupporter få ansvaret for at sikre en god 
ordrehåndtering samt salgssupport både internt og eksternt. 

Epoke tilbyder dig:
Epoke tilbyder en spændende stilling i et uformelt arbejdsmiljø, 
hvor både tempo og humør er højt. Virksomheden udvikler og 
producerer fra deres adresser i Vejen og i Polen, og sammen 
med en flad struktur betyder det, at man opnår stor indsigt og 
viden i jobbet. 

Du kommer til at indgå i et tæt partnerskab med dine kolleger i 
salgsafdelingen og bliver bindeled mellem flere interne og eks-
terne parter. 

De forventede arbejdsopgaver:
Du vil hos Epoke få den direkte daglige kontakt til både for-
handlere og kunder. Det er dit ansvar at sikre et højt service- 
niveau overfor kunden – også når tingene ikke går som plan-
lagt. Overordnet vil dine arbejdsopgaver være:

 Rådgivning af kunder og forhandlere

 Ordreregistrering og -behandling

 Teknisk afklaring af ordrer

 Intern support 

Hvem søger vi?
Vi søger en salgssupporter, som trives med en meget alsidig 
hverdag med mange afbrydelser. Du kommer sammen med 
én anden kollega til at håndtere kunder fra hele verden, hvorfor 
du skal besidde en stor omstillingsparathed. 

Hvis du trives i en travl hverdag med stor kontaktflade til kollegaer, kunder og forhandlere i ind- og udland, har vi en ledig 

stilling til dig som salgssupporter hos Epoke Group i Vejen.

Helt ideelt har du en baggrund inden for salgssupport gerne 
med erfaring fra tekniske produkter –men det er dog ikke alt-
afgørende.  

Konkret forventer vi, at du:
 Behersker engelsk i skrift og tale og gerne tysk.

 Er selvstændig i din opgaveløsning og trives med at kom- 
 munikere proaktivt og direkte.

 Har et udpræget servicegen og samtidig forstår, at et godt 
 internt samarbejde er med til at levere et højt serviceniveau 
 overfor eksterne partnere.

 Har forståelse for godt købmandsskab

Spørgsmål og ansøgning
Konsulenthuset ballisager håndterer rekrutteringsprocessen, 
og du er velkommen til at kontakte seniorkonsulent Helene 
Tersbøl Kristiansen på tlf. 3063 1797 eller på mail:

htk@ballisager.com  

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning og dit CV 
via nedenstående link. 

http://llk.dk/q1cfrg

Ansøgningsfrist: 18. august. 

Der indkaldes løbende til samtaler fra uge 31. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og vi ønsker dig en 
fortsat god sommer! 

Tiltrædelse: 
Snarest. Løn efter kvalifikationer inkl. pensionsordning og 
sundhedsforsikring.
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