Innesäljare Antpac Production AB
Antpac producerar kundunika wellpappförpackningar, omsätter ca 65 Mkr och har 30 medarbetare. Med utgångspunkt
från våra lokaler strax utanför Malmö kan vi erbjuda en flexibel och en kostnadseffektiv produktion med kvalitet och
starkt miljöfokus. Vi specialiserar oss på offsettryckta förpackningar och fokuserar uteslutande på att skapa
förpackningar som hjälper våra kunder att nå sina mål; ökad försäljning, tydligare bygga varumärken, rationell
hantering och bättre logistik.
Vi finns vid kundens sida genom hela processen, från idé till färdig förpackning. Vår mångåriga erfarenhet av att
fortlöpande skapa nya förpackningar som säljer och fungerar, har gett oss en rik erfarenhetsbank att ösa ur. Det
kommer våra kunder i hela Skandinavien till del, varje dag, år efter år.

Nu söker vi en innesäljare som har till huvuduppgift att supporta våra utesäljare
Du skall vara länken mellan beredning/planering/kundservice och utesäljarna som är ute på fältet och
ha hög tillgänglighet för vår säljkår.
Dina primära arbetsuppgifter kommer att vara:
•

Bevaka lager för kunds räkning och ta direkt kontakt med kund för åtgärd

•

Bevaka kunders aktiviteter, identifiera nya behov ta kontakt och göra avstämningar

•

Bistå utesäljare med framtagning av prover & specifikationer mm

•

Bistå utesäljare med projektledning; speciellt nya uppdrag & konstruktioner

•

Bistå säljare vid kundbesök

•

Bistå säljare vid införskaffning av handelsvaror

•

Hantera prisjusteringar och återkommande jobb

•

Bevaka leveranser och ta kontakt direkt med kund vid behov

I samverkan med vår beredning/kundservice
•

Vara back-upp resurs vid semester/sjukdom etc.

•

Bistå vid kalkylering av uppdrag

•

Bistå med registrering av löpande order/uppdrag

Kan du identifiera dig med nedanstående egenskaper?
•

Jag är självgående, målinriktad och proaktiv

•

Jag har initiativförmåga och vill driva saker och ting framåt

•

Jag är både långsiktig och uthållig

•

Jag är ordningsam och strukturerad och har koll på detaljer

•

Jag är problemslösningsorienterad och kan sätta mig in i konstruktioner av förpackningar

•

Jag behärskar MS-Office och är kompis med digitala hjälpmedel

•

På sikt kan jag tänka mig att ge mig ut på fältet.

Stämmer detta på dig kan du vara den nya medarbetare vi söker!
Vi erbjuder ett fritt arbete hos branschens ”snabbaste” och mest flexibla företag där du så fort som
möjligt skall komma igång med att bearbeta nya kunder samt avlasta befintliga säljare. Självklart får
du en gedigen introduktion hos oss och de arbetsredskap som krävs.
Vi som äger och driver Antpac har samtliga lång erfarenhet av förpackningsindustrin. Vi är
kreativa, personliga, flexibla och har som mål att vara mer snabbfotade än förpackningsjättarna.
Tor du att du skulle passa in hos oss? Skicka din CV och berätta varför du vill ha detta jobb till
info@antpac.se snarast och inte senare än 2016-08-31! Mer om oss på www.antpac.se

