
Er du tiltrukket af handelsverdenen?  
Vil du gerne arbejde på en arbejdsplads 
med godt fællesskab? Så er du måske 
vores nye salgssupporter. 

Til vores danske salgskontor søger vi en  
medarbejder, som vil arbejde med salgs
support, kundebetjening via telefon og 
ordreekspedition i et stort møbelsortiment. 
Salgssupport og lidt reklamationsbehand
ling vil være nogle af grundstenene i dit 
job. 

Kompetencer det vil være en fordel du 
har: 
•  Hurtighed i at sætte sig ind i at arbejde i 

vores AXERP system. 
• Flair for tal og logisk tænkende
•  Evt. kontor, butiks eller lignende ud

dannet samt praktisk sans og flair for 
møblers opbygning.

• Tale og skrive engelsk godt.

Du kan svare ja til: 
•  Du er struktureret i dit arbejde og har et 

skarpt øje for detaljen. 
•  Du er robust og tager ikke ting person

ligt.  
•  Du har flair for at tale med alle typer af 

mennesker. 
•  Du beholder dit gode overblik også 

når der er rigtig travlt og kan overholde 
deadlines. 

•  Du er stabil og pligtopfyldende med 
naturlige evner for service og sam
arbejde samt et godt humør. 

•  Du betragter forskellige jobfunktioner 
som en spændende udfordring og 
sætter samtidig en ære i at klare hver
dagens rutineopgaver godt.

Arbejdstid: Fuldtidsstilling på 37 timer pr. 
uge plus en frokostpause indenfor tids
rummet 816.00. 

Arbejdssted: Hjort Knudsen A/S s  
hovedkontor og salgskontor til DK  
mellem Varde og Tarm.

Løn efter kvalifikationer.

Ansøgning sendes til: 
job@hjortknudsen.dk så snart som muligt 
og inden d. 20. maj 2022 
Har du spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte os på: Tlf. 7698 5691 

Dine kollegaer på det danske salgs- og 
koncernkontor
En flok på 19 engagerede mennesker, 
der alle brænder for at have et højt 
niveau af support til det danske salgs og 
koncernkontor. Hjort Knudsen er en global 
virksomhed, men lokalt er vi er en lille vest
jysk arbejdsplads som på en jord bunden 
måde sætter det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø højt. 

Salgssupporter til Hjort Knudsens  
danske salgskontor

Hjort Knudsen A/S
Dansk familieejet møbelproducent, som sælger B2B til detailkæder 
i mange Nordeuropæiske lande. Vi er en international virksomhed 
med i alt 2400 medarbejdere på vores fabrikker i Polen, Ukraine, 
England og Indien samt salgskontorer i flere lande.

www.hjortknudsen.dk
www.skagenbeds.com

Stabelhøjvej 1, Lyne
DK6880 Tarm
Tlf: +45 7525 0244


