
Vi söker en ordermottagare/säljsupport till vårt Karlskogakontor.

Vi på Horn Sverige är en del i ett Danskt bolag som är verksamt i Sverige, vi jobbar med att sälja skärande 
verktyg till tillverkningsindustrin. Horn’s säte och fabrik ligger i Tyskland och är en av de världsledande 
leverantörerna av verktyg. Idag är vi ett team av 6st tekniskasäjare runt om i Sverige, samt två stycken med 
fast tjänst på kontor som hanterar allt det administrativa i form av order och fakturering, samt support mot 
våra kunder. Vår ledning finns i Danmark och inklusive dem har vi 10 kollegor i det danska teamet. Här 
ligger även vårat  huvudsakliga lager. Vi växer och söker nu en ny kollega till kontoret i Karlskoga. 

Vill du ha ett inspirerande arbete där ingen dag är den andra lik?
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande roll i ett företag där du blir en del i ett framgångsrikt team. 
Vårt företag är i en förändringsfas och vi vill gärna utvecklas tillsammans med våra medarbetare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

•                     Ta emot och registrera kunders beställningar
•                     Stödja och hjälpa våra säljare
•                     Ta emot förfrågningar från kunder
•                     Offerthantering
•                     Fakturering
•                     Dynamics 365 Business Central / Super Office & Outlook

Din profil:

•                     Du är öppen och social och gillar att ha kontakt med andra människor. 
•                     Som person gillar du ordning och reda samt att arbeta i ett litet team.
•                     Du har goda kunskaper inom språk, svenska och engelska då vi hanterar mycket samtal och  
        mail på engelska men också gärna Danska och Tyska då våra kollegor och vårt lager ligger i 
        Danmark och Tyskland.
•                     Teknisk utbildning och/eller praktisk erfarenhet av orderhantering är meriterande.
•                     Du har inga problem att arbeta självständigt och är inte rädd för förändring eller högt temp.
•                     Stor IT-vana samt att arbeta i försäljningssystem och dess uppbyggnad , då detta är den 
                      huvudsakliga arbetsuppgiften.

Vi söker dig som har god förmåga att formulera dig i både tal och skrift på svenska såväl som engelska, att 
du har en hög känsla för service och att alltid jobba mot att göra det yttersta för att hjälpa våra kunder och 
säljare. Att du har en god data vana och har tidigare erfarenhet av att jobba i affärssystem, Dynamics 365 
Business Central och Super Office är meriterande, att du har arbetat i Outlook förutsätter vi. Vi har också 
endel digitala möten och kurser där vi använder oss av Teams. Känner du att du är ordningsam, gillar ett 
högt tempo och är redo att växa in i ett företag på uppsving. Skicka din ansökan till oss.

Tjänsten är heltid, tillsvidareanställning och arbetstiden är dagtid.

HORN Sverige är specialister på skärandeverktyg till den svenska verkstadsindustrin. I takt med att vi nu 
växer på den svenskamarknaden behöver vi förstärka vårt team i Sverige. Och denna tjänst är en av några 
viktiga tillskott för att kunna ge våra kunder en god service och support.
Frågor om tjänsten besvaras av Tony Asplund tel. 070-720 19 22

Skicka din ansökan innehållande CV och ett personligt brev till: tony.asplund@phorn.se

märk den med ”ansökan ordermottagare”
Rekrytering sker löpande och tjänsten tillsätts omgående.

Ledig tjä
nst
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