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Skamol er din ekspert indenfor tekniske isoleringssystemer. 

Virksomheden er grundlagt i 1912 i Danmark og leverer 

tekniske isoleringssystemer globalt indenfor 2 hovedområder: 

Byggeri og industri. 

 

Skamol A/S søger en kollega til vort interne salgsteam. 

 

Er udvikling, troværdighed, løbende forbedringer og team-

spirit ord, som appellerer til dig? 

Foretrækker du en varieret arbejdsdag med en bred berø-

ringsflade til kunder fra hele verden samt kollegaer fra hele 

organisationen? 

Har du lyst til at levere den bedste service til kunder og in-

terne samarbejdspartnere? 

Så tror vi, du vil trives godt i vort interne salgsteam, og vi 

hører gerne fra dig. 

 

Jobbet: 

▪ Tilbudsgivning og opfølgning på tilbud i samarbejde med 

den salgs ansvarlige. 

▪ Support til etablerede distributører og partnere. 

▪ Kontraktgennemgang på projekter. 

▪ Ansvarlig for hele ordreprocessen fra ordren er modta-

get, til den er leveret til kunden. 

▪ Shipping af ordrer til alle dele af verden gennem trans-

portører repræsenteret i ind- og udland. Både inden for 

sø, bil, luft og kurer. 

▪ Udfærdigelse af eksportdokumenter, booking og advise-

ring. 

▪ Løbende ordrebehandling, rembursbehandling og faktu-

rering. 

 

Som person har du fokus på både intern og ekstern kunde-

tilfredshed. Du bidrager aktivt til forbedringer, standardise-

ring og effektivisering af de administrative processer. 

 

Du arbejder engageret og struktureret, med overblik og 

fokus på detaljer. Du er løsningsorienteret og brænder for 

at arbejde i et internationalt miljø. 

 

Dine faglige kvalifikationer: 

▪ Praktisk erfaring fra en tilsvarende stilling i en intern 

salgsfunktion, gerne i en virksomhed der opererer inter-

nationalt. 

▪ En relevant teoretisk uddannelse. 

▪ Bruger af centrale IT systemer (her bruger vi Axapta) og 

Office pakken. 

▪ Velformuleret i skrift og tale på både dansk, engelsk og 

gerne et tredje sprog.  

▪ Rutineret i udarbejdelse af eksportdokumenter. 

▪ Teknisk tegningsforståelse vil være en klar fordel. 
 

Vi tilbyder en spændende og udviklende stilling i en inter-
national dynamisk virksomhed med både danske og uden-
landske kolleger. Du vil kunne præge din hverdag med 
masser af udfordrende opgaver. Stillingen er en fuldtidsstil-
ling med reference til lederen af Intern Salgsafdeling. 
 
Ansøg: 
Send din ansøgning hurtigst muligt - dog senest torsdag 
den 10. august 2017 til hr@skamol.dk, att.: Head of HR 
Anja Buus. 
 
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, dog senest 1. 
oktober 2017.  
 
For yderligere oplysninger om stillingen kontakt venligst 
Anja Bundgaard, leder af Intern Salg på tlf. 41946383. 

Intern Salgsassistent 


