
Serviceminded salgsbackup med hang til 
outdoor
Vi søger en aktiv salgsbackup med stærke administrative egenskaber og serviceerfaringer i 
rygsækken.

Din rolle
Du bliver en del af et entusiastisk og hårdtarbejdende team og får medansvar for en bred palette af 
interne og eksterne serviceorienterede opgaver, der understøtter vores målsætning om at skabe en 
god kundeoplevelse.

Du får en udpræget afslutterrolle og skal proaktivt gribe, prioritere og færdiggøre administrative 
opgaver, herunder ordreindtastning og B2B-/B2C-kundesupport. Du bliver en del af vores interne 
salgsafdeling og får en udadvendt funktion med både mundtlig og skriftlig korrespondance til 
danske og internationale agenter, forhandlere, kunder samt kolleger.

Du kan se frem til en afvekslende og udfordrende arbejdsdag med en bred kontaktflade og en god 
kombination af rutineprægede opgaver og ad hoc-opgaver. Du skal således kunne gå ind og ud af din 
detaljeorienterede ’taste-data-boble’ og samtidig yde nærværende service. 

Din profil
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund indenfor administration, detail, 
oplevelsesøkonomi eller kommunikation. Du har minimum tre års erfaring fra en lignende stilling i 
en internationalt orienteret virksomhed. Du har gode sprogkundskaber i dansk og engelsk og gerne 
tysk. Du er rutineret bruger af Office og har erfaring med ordrehåndtering. Det er et krav, at du bor 
i nærheden af Silkeborg. Har du hang til et aktivt outdoor-liv med f.eks. overnatning i sovepose og 
telt, er det et plus.

Du er effektiv, stærk til at prioritere dine opgaver og går ikke på kompromis med kvalitet. Du har flair 
for både tal og mennesker og formår at nå helt i mål i din dialog med kunderne. Du er udadvendt og 
trives godt i en mindre organisation, hvor teamwork, engagement, positivt drive og godt humør er 
afgørende for måden at arbejde sammen på.

Det rigtige match!
Du skal være med til at sikre vores fortsatte succes og vækst. Vi ser frem til at høre fra dig, hvis du 
har evnerne, viljen og ikke mindst lysten til at gøre en forskel. Vi ønsker at sikre det rigtige match 
og inddrager derfor konsulentvirksomheden blue search & selection i forbindelse med udarbejdelse 
af test. Ønsket tiltrædelse er hurtigst muligt. Send ansøgning og udførligt cv mrk. ”Salgsbackup” til 
job@nordisk.eu. Sidste frist for ansøgning er onsdag den 18. maj 2022.

The Nordisk Belief

At Nordisk we believe that “Nature is Luxury” and that spending time in Nature improves your overall quality of life!  
For this we create high quality, sustainable products, that enables you to have a great time when you are outdoors, regardless 
where and how you go.

Nordisk er en dansk virksomhed, der skaber outdoor udstyr med enestående funktionalitet, høj kvalitet og indbygget ”hygge-faktor” – skabt til store eventyr i naturen! 
Vores produkter afsættes i store dele af verden, primært Europa og Asien. Vi er førende indenfor produktområder, der bl.a. omfatter dunsoveposer, dunjakker, telte og 
andet outdoor udstyr. Vi er især stolte af at have flere produkter i kategorien “The worlds lightest”.
Vi arbejder via vores selskaber i Silkeborg, Hamborg, Görlitz, Shanghai og Tokyo og har gennem de seneste år oplevet en kraftig vækst. Det forventer vi fortsætter de 
kommende år. Læs mere om vores mærker på nordisk.eu. 


