søger dig..
BESKO A/S har i flere år været en af de førende leverandører af reservedele og tilbehør til lastbiler, busser, påhængs- og sættevogne, og har
Danmarks bedste og mest velassorterede lagre inden for branchen. I virksomhedens 8 danske afdelinger lagerføres stort set alt inden for
reservedele og tilbehør. BESKO er grundlagt i 1987 og har i dag ca. 105 medarbejdere i Danmark. BESKO er ejet af BPW Bergische Achsen Wiehl,
som er Europas førende fabrikant af aksler til påhængskøretøjer og beskæftiger 5.500 medarbejdere globalt. BPW er en virksomhed, der står for høj
kvalitet og innovation - og med et brand, som i 2018 blev kåret som det mest kendte i Europa inden for forretningsområdet.

Til BESKOs afdeling i Kolding søges en serviceminded intern salgsmedarbejder med
kendskab til reservedele

INTERN SÆLGER
BESKO A/S har travlt, og derfor søger vi en intern salgsmedarbejder til en central rolle i vores afdeling i Kolding.
Du har lyst og interesse for at servicere og vejlede deres kunder, inden for den tunge transportsektor. Du er
fleksibel og har engagement og føler det som en naturlig del af din hverdag, at hjælpes ad som et team.
Dine kompetencer:
Du har gerne et stort kendskab til reservedele
inden for det tunge segment, herunder lastbiler,
påhængs -og sættevogne samt busser.
Vi forestiller os at du har en baggrund som
mekaniker, reservedelsekspedient eller
lignende.
Du kan finde ud af at betjene en PC, og det er en
fordel, hvis du har erfaring med Dynamics AX
som ERP system.

Dine opgaver:
Servicering og rådgivning af kunder
Ekspedition i butikken
Tage imod ordrer pr. telefon samt håndtere kunder på
BeskoOnline
Salg af reservedele
Kundepleje

Kandidaten:
Som person er du trofast, loyal og sætter en ære i at gøre et godt stykke arbejde samt servicere dine kunder.
Du forstår at samarbejde og har generelt en god forretningsforståelse. Du er en god kollega og har en positiv
tilgang til tingene, et godt humør og har lyst til at engagere dig i virksomhedens fremtid og udvikling.
Vi tilbyder:
Som en af landets førende inden for branchen, byder jobbet som intern salgsmedarbejder naturligvis også på
gode personlige udviklingsmuligheder. Du er garanteret samarbejde og sparring med en faglig stærk
organisation og med kompetente og engagerede kollegaer.
Der tilbydes løn og ansættelsesvilkår, der modsvarer dine kvalifikationer.
BESKO A/S
Logistikparken 24
8220 Brabrand
T: +45 87 94 17 00
www.besko.dk

Har vi vakt din interesse?
Kan du se dig selv i ovennævnte stilling, og finder du jobbet interessant, så send en ansøgning og CV til
elh@bpw.dk mærket "Intern sælger" i emnefeltet. Send din ansøgning hurtigst muligt, da der løbende vil
blive indkaldt til samtaler. Ønsker du yderligere informationer omkring stillingen, er du velkommen til at
kontakte afdelingsleder John Nielsen på telefon 4091 5222.

