Salgs- og marketingskoordinator
Copytecs nye salgs og marketingskoordinator bliver den person der samler trådene. Det er her vores kunder
ringer til og der er her fra koordineringen af vores sælgere, teknikere og leveringer sker. Vi bor i Viby i dejlige
lyse lokaler, centralt beliggende med masser af parkeringspladser og kort til letbanen.

Vores styrke er vores fleksibilitet og kundeservice
Det er muligt at vi er en mindre virksomhed – men det er klart også vores styrke. Der er ikke lang fra tanke til
handling og nye ideer kan afprøves med kort varsel. Vores kunder sætter pris på hurtig tilbagemelding og
behandling af de opgaver de giver os.
Dine primære opgaver er:
•
•
•
•
•
•
•

Ordrebehandling
Kommunikation med kunder, teknikere og leverandører
Administration og vedligeholdelse af serviceaftaler
Opdatering og drift af webbaseret servicesystem
Udarbejdelse af tilbud og kontrakter
Markedsføringsopgaver
Flere andre opgaver på tværs af virksomheden

Du har rig mulighed for indflydelse på egen hverdag, og der er gode udviklingsmuligheder i jobbet. Vores
satsning på 3D print vil du blive en stor del af.
Du vil blive en del af et lille stærkt team der består af indehaveren, der er tekniker og sælger, 2 udekørende
teknikere, to online bogholdere samt på sigt yderligere en salgskonsulent.
Den rette kandidat
Vi forventer at du har kendskab og forståelse for ERP systemer og du er rutineret bruger af Officepakken.
Har du kendskab til CRM er det fordel.
Hvis du kender til flowet i en mindre handelsvirksomhed er det absolut et plus.
Du trives i et uformelt miljø, hvor du selvstændigt tager vare på dine arbejdsopgaver og ser det som en
naturlig ting at være proaktiv og selvstartende i forhold til nye opgaver. Du har et godt overblik – også når
der er travlt.
Send din ansøgning til epost@copytec.dk senest den 14/3 2019.
Om virksomheden
Copytec er en velkonsolideret virksomhed som har bevæget sig fra salg af kopimaskiner til at være en hybrid
virksomhed hvor vi i højere grad sælger løsninger og software indenfor traditionel print samt 3D print til vore
kunder. Grunden til at vores kunder handler hos os er at vi er ekstremt fleksible samt at vi altid sætter
kunden i centrum.
De seneste år har vi introduceret flere spændende nye produkter som vil sikre os en god vækst.
Vi er beliggende i Viby, syd for Aarhus, men yder landsdækkende service. Se mere på www.copytec.dk.
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