
Ledig tjänst

Ledande nordisk distributör av IT tillbehör och kontorsartiklar

Despec är Nordens ledande distributör av IT- tillbehör och kontorsvaror. Med kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island erbjuder vi 
skräddarsydda lösningar för att optimera våra kunders försäljning av IT-tillbehör, skrivare, ergonomi och kontorsvaror.  
Vi är ett mycket aktivt företag som kontinuerligt utvecklar vårt erbjudande. Kunden är ständigt i fokus och vår produktkunskap utvecklas i takt 
med marknaden. Att tillhöra Despec är krävande, spännande och utvecklande!
 
Våra värdeord: Engagerad  Dynamisk  Kunnig  Pålitlig - vill vi gärna ska genomsyra hela vår verksamhet.  
Det absolut viktigaste vi har på Despec är våra medarbetare! Varje enskild individ är med och bidrar till vår verksamhet - inte bara med sin 
kompetens och erfarenhet, utan också med sin personlighet. Nöjda kunder och leverantörer är vårt mål och grunden för vår existens. 

 
Vill du bli vår nästa Junior Sales Controller?
En stor del av Despecs affär går genom s.k. Bids, dvs. villkor som vi får från våra leverantörer, och som styr vilka priser vi kan 
sätta mot marknaden. Därför är det av yttersta vikt att vi har kontroll på dessa villkor.

Som Junior Sales Controller är du övergripande ansvarig för att vi har en optimal bid- och claimprocess. 
Arbetet innebär att du tar emot, validerar och lägger in de Bids som vi får från våra leverantörer i vårt Affärssystem (AX).
I arbetet ingår också att inhämta och verifiera de ersättningar från leverantörer som är överenskomna (Claims).
Noggrannhet är en mycket viktig egenskap i detta jobb. Det är också bra om du har lätt för att samarbeta och är stresstålig.  
Du lägger själv upp ditt arbete för att säkerställa kvalitet och effektivitet.

Du kommer samarbeta med kollegor på säljavdelningen - säljare och produktspecialister i både Sverige och Finland. 
Du har också löpande kontakt med flera av våra leverantörer, såsom HP, Lexmark, Logitech och Belkin med flera.

Du rapporterar direkt till vår säljchef Claus Fleischanderl (cf@despec.se, 073-356 59 22).

Vi tror att du som söker detta jobb:

• Är noggrann och har sinne för affärer
• Trivs med administrativa arbetsuppgifter
• Behärskar Office-paketet och gärna AX
• Talar och skriver god Svenska och Engelska
• Är ansvarsfull, stresstålig och lösningsorienterad

Kanske har du erfarenhet inom ekonomi.
Har du kunskap om eller intresse för vår bransch (IT-tillbehör och Kontorsvaror) så kan det vara en fördel. 
 

Vi erbjuder: 

•  God vägledning i en spännande bransch
•  En produktportfölj med fina varumärken som HP, Logitech, Samsung, Canon, Artline, Esselte, Lexmark, m. fl.
•  Ett utmanande jobb där ingen dag är den andra lik
•  En mycket positiv arbetsplats med utvecklingsmöjligheter

Vårt kontor ligger i Kungens Kurva.
Tjänsten är heltid med tillsvidareanställning, som börjar med en provanställning. Tillträde snarast!
 

Ansökan

Vänligen skicka din ansökan till vår HR Consultant, Anna Axelsson på: hr@despec.se och märk ansökan “Junior Sales Controller”.
Vi hanterar ansökningarna löpande. Du som söker medger att du ger din tillåtelse att Despec hanterar dina personuppgifter
enligt dataskyddslagen.


