
Showroom assistent/salgssupport, København
B a r s e l s v i k a r i a t 

Wendelbo Interiors A/S n www.wendelbo.dk n @Wendelbodk n wmd@wendelbo.dk

Til vores showroom i centrum af København søger vi til 15. august og et år frem en barselsvikar på deltid  
(25T/ugentlig) til at assistere vores showroom manager i den daglige drift. 

Vi søger en medarbejder som :

• Har salgserfaring - Brancheerfaring er en fordel, men ikke et krav

• Har stor interesse for møbler og design

• Brænder for kundepleje, er smilende, serviceminded og besidder en god humor

• Trives med selvstændigt arbejde og frihed under ansvar

• Er struktureret og detaljeorienteret

• Taler og skriver flydende dansk og engelsk

• Har flair for IT - Kendskab til Visma er en fordel men ikke et krav

• Er fleksibel i forhold til arbejdstider 

Du vil blive en del af et lille team af engagerede medarbejdere i en international virksomhed i vækst. 
Opgaverne spænder bredt og omfatter bl.a.

• Daglig bemanding af showroom

• Modtagelse og servicering af kunder og gæster

• Ordrebehandling og rådgivning af kunder – primært kontraktkunder

• Tilbudsgivning og opfølgning

• Support af eksterne sælgere

• Ordreopfølgning, inkl. sikring af leveringsaftaler og kommunikation i forbindelse med ordreændringer og fragt

• Deltagelse ved events, bl.a. 3 Days of Design

• Diverse ad-hoc opgaver

Vi tilbyder:

• Et job i et internationalt miljø, hvor du vil komme til at have din faste arbejdsplads i København, men arbejde 
tæt sammen med kolleger såvel på kontoret i Risskov som på vores fabrik/kontor i Ho Chi Minh City, Vietnam

• En spændende og alsidig stilling med stor kontaktflade og mange forskelligartede opgaver

• Løn i henhold til kvalifikationer

Har ovennævnte vakt din interesse, modtager vi gerne din motiverede ansøgning hurtigst muligt på 
hr@wendelbo.dk mærket ”Barselsvikar”. Vi gør dog opmærksom på, at vi løbende vil behandle ansøgninger.

For yderligere info, besøg www.wendelbo.dk. Du er også velkommen til at kontakte vores showroom manager 
Mia-Linh på tlf. 9363 0531.
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