
 

VI SØGER EN LAGER 
ASSISTENT  

LAGER ASSISTENT 

Med placering på vores Hovedkontor i Svenstrup, Nordjylland søger vi en Sales Assistant til vores Spare Parts afdeling. 

Vil du have en vigtig og central rolle med potentiale for personlig og faglig udvikling? Så har du nu chancen for at blive 

en del af vores Spare Parts afdeling. 

Du får stor mulighed for at være med til at præge den fortsatte vækst, samt være med til at forme og udvikle jobbet. Det 

er en stilling for dig som er god til struktur, men også kan have mange bolde i luften samtidig med du formår at sætte 

kunden i centrum.  

Vi søger en dynamisk og engageret person som har forståelse for, at gode samarbejdsevner er en væsentlig 

forudsætning for at kunne trives i virksomheden og få succes i jobbet.  

Du bliver en del af et kompetent og ambitiøst Team, som vil give dig en grunding oplæring i både produkter og 

systemer. 

Vi sidder i et åbent kontorlandskab, og der er en flad organisations så der er ikke langt fra idé til handling. Vi hjælper 

hinanden på tværs af ansvarsområder. Vi har et uformelt og positivt miljø, som er med til at gøre det sjovt at komme på 

arbejde. 

 

Din profil: 

Vi lægger vægt på, at du har minimum 1-3 års erfaring fra en lignende stilling, men ikke et krav. Du har teknisk 

forståelse, og trives med kunde- og leverandørkontakt, men vigtigst er det, at du motiveres af at arbejde med 

mennesker.  

Du kan arbejde struktureret og er grundig, samt bevare overblikket i hektiske perioder. Derudover er det en fordel, at 

du: 

• Har et solidt IT-kendskab, muligvis allerede bruger af Navision/BC. 

• Har erfaring med reservedelssalg 

• Kan engelsk i såvel skrift som tale. Alt kommunikation foregår på engelsk 

• Har lyst til at blive en del af en ambitiøs kultur med en stærk holdånd og en stor drivkraft 
 

Lyder det som noget for dig? 

Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt. 

Send den og dit CV til JOB@globalboiler.com     MRK: ”Lager Assistent” 

For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anita Gottlieb på 4019 5401. Du er også velkommen til at 

læse mere om os på www.globalboiler.com 
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