INTERNATIONALT HANDELSTALENT
TIL DET AMERIKANSKE MARKED – MED BASE I RY

Er du præcis på tasterne og elsker du at arbejde med salg og tal?
Så er det her måske noget for dig.
HOUE er en international outdoor designmøbelvirksomhed.
Vi sælger vores produkter over det meste af verden, og
har i de seneste år oplevet en eksplosiv vækst - især på det
amerikanske marked. Derfor har vi behov for en talentfuld
medarbejder til vores Internal US Team, som brænder for
teamwork, de gode resultater og yderligere mål. Backoffice er
basen, hvor du vil blive nøgleperson som salgs- og ordreassistent. Gerne med tiltrædelse hurtigst muligt.
Vi er en mindre enhed med en flad organisationsstruktur, hvor
der ikke er langt fra idé til handling.
Vores hverdag er kendetegnet ved et højt tempo, omgangstonen er derfor direkte og ærlig - for at sikre den bedst mulige
løsning - uden vi går på kompromis med kreativiteten og
kvaliteten i vores arbejde.
JOBBET
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et team der
brænder for at nå fælles mål. I samarbejde med dine kollegaer
vil du være med til at løse en bred vifte af opgaver. Til dagligt vil
du have en stor kontaktflade både internt og eksternt. Stilling er
en hybrid imellem internt og eksternt salgsarbejde, og du skal
brænde for den proces det er at få en ordre og følge den helt til
dørs. Fra mødet med kunden til ordren er behandlet og afsendt.
Stillingen indeholder rejseaktivitet og på sigt mulighed for udstationering til USA.
Dine primære arbejdsopgaver vil indebære
• Ordrebehandling
• Support til kunder
• Deltagelse på messer i USA
• Generelt/opsøgende salgsarbejde

DIG
Det er vigtigt, at du har evnen til at være præcis og
hurtig på tasterne, og formår at skabe struktur omkring dig
i en hektisk, men indholdsrig hverdag. Samtidig har du
flair for mennesker og evner at have kunden som et naturligt
udgangspunkt for at kunne levere en fremragende service.
Vi forestiller os at du er relativt nyuddannet og besidder
et stærkt drive og talent. Du skal have mod på at udvikle
dig, og både kunne indgå i et team og kunne agere og handle
selvstændigt når på rejse. Derudover skal du have gode engelske sprogkundskaber.
Vi forestiller os du som person naturligvis er
• Glad for at arbejde med tal og går analytisk til værks
• Positiv i din tilgang til dine opgaver - såvel som dine kollegaer
• Energisk med en naturlig lyst til at få ting til at lykkes
• Detalje- og løsningsorienteret
For den rette, selvstændige person er udviklingsmulighederne åbne. Du vil komme med på vores rejse og være med
til at forme det næste danske designmøbelbrand på det
amerikanske marked.
Er det noget for dig, så ser vi frem til at modtage din ansøgning
hurtigst muligt på: nj@houe.com. Vi indkalder løbende til samtaler, så vent ikke med at sende din ansøgning.
For y derligere information omkring stillingen - kontakt venligst
Nicklas Jappe på 6015 7130.
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