International Trainee, internal sales
Hoyer Motors, Danmark-Europa-Asien
Vil du starte din karriere med at få internationalt udsyn og erfaring? Har du lyst til at være en del af en
vækstvirksomhed med højt til loftet og masser af udviklingsmuligheder? Hos Hoyer kan du prøve kræfter
med vores interne salgsfunktion som del af vores internationale hold af dedikerede og professionelle
kollegaer i Europa og Asien!
På grund af massiv vækst søger vi nye kollegaer til et to-årigt traineeforløb til vores hovedkontor i
Hadsten. Som trainee skal du være med til at udvikle og udfordre vores forretning og sikre, at vi
kan bevare det høje niveau af service, vi tilbyder vores kunder som del af vores forretningsmodel.
Du kommer til at indgå i et team af interne sælgere, der har en absolut nøglerolle i
organisationen.
International oplæring i Europa og Kina
Vi søger en trainee til B2B-salg til industrivirksomheder. Du vil blive oplært i den interne
salgsfunktion og i perioder blive oplært på vores salgskontorer i både Europa og Kina. Du kommer
til at samarbejde med vores eksterne sælgere om at give kunderne den bedst mulige service.
Sammen med dine kollegaer i Internal Sales har du daglig kundekontakt, og du får ansvar for
egne kunder. Dine hovedopgaver er følgende:
•
•
•
•
•

Ordrebehandling
Kundeservice – hovedsageligt over telefon
Bearbejdning af forespørgsler og tilbudskalkulation
Opfølgning på tilbud og besøgsrapporter
Projektstyring

Stærkt drive og forståelse for salg
Du er initiativrig og brænder for at arbejde med internt salg og lære nyt. Du har måske en
baggrund inden for salg eller som maskintekniker. Du er åben og kan lide at tale med kunder og
yde best-in-class kundeservice. Dette forventer vores kunder, som i mange tilfælde er
markedsledende inden for deres områder. Derudover er du kendetegnet ved følgende:
•
•
•
•
•

Struktureret i din tilgang til arbejdsopgaver
Godt kendskab til hele Office-pakken
Du trives i et travlt, omskifteligt miljø
Du kan holde mange bolde i luften og bevare overblikket
Du er god til engelsk i skrift og tale og forstår svensk og norsk, evt. fransk

Vi tilbyder dig:
•
•
•
•
•
•
•

Udviklende og udfordrende trainee-forløb
Internationalt indblik
Velrenommeret virksomhed
Engagerede kollegaer
Gode medarbejderforhold
En alsidig stilling
Spændende arbejdsopgaver

Har du spørgsmål til stillingen? Så kontakt Team Manager Lars Bruun Storm på tlf. + 49 151 155 79
331. Send din ansøgning, CV og karakterbevis som Word- eller PDF-fil mærket “International
Trainee” og søg stillingen via job@hoyermotors.com hurtigst muligt, da vi løbende behandler
ansøgningerne.
Hoyer Motors er leverandør af elektromotorer til industrivirksomheder inden for udvalgte segmenter som fx
Marine, HVAC, Wind og Oil & Gas.

