
 

  

Internal Sales Coordinator til Vetrotech Saint-Gobains Nordiske kontor i København 
 
Vetrotech Saint Gobain søger en top-engageret Internal Sales Coordinator. Du bliver en del af en stærk 
international salgsorganisation i en virksomhed i rivende udvikling, hvor teamwork og god kundeservice 
kendetegner dagligdagen. Du er medansvarlig for at udvikle salget på de Nordiske markeder, med Norge 
som fokus, og for at opbygge tætte relationer til kunder og andre samarbejdspartnere. 
Vetrotech Saint-Gobain er en del af Saint-Gobain gruppen, og er verdens største og mest innovative 
producent af brandbeskyttende- og sikkerhedsglas til byggesektoren. Vetrotech Saint-Gobain Nordic & 
Baltic har hovedsæde i København og har ansvaret for de nordiske og baltiske lande. Vi er dedikerede til 
teknisk salg og markedsføring af brandbeskyttende- og sikkerhedsglas. Teamet består af 16 kompetente 
og engagerede medarbejdere, og vi har behov for en kollega til at hjælpe os med at varetage opgaverne i 
den interne salgsafdeling. 
  
Dine opgaver vil hovedsageligt bestå af: 

- Ordrehåndtering/indkøb 

- Opdatere systemer med relevant data 

- Organisere logistik med fabrikkerne 

- Følge op på korrekt levering og kundetilfredshed 

- Kunderådgivning 

- Opfølgning på tilbud 

- Daglig support til vores eksterne sælgere 

Dine kvalifikationer: 
- Teknisk forståelse 

- At arbejde salgsorienteret med opgaverne, hvor du omsætter kundernes behov til løsninger. 

- At kunne kombinere dit tekniske gen med en udadvendt serviceminded tilgang til opgaverne, hvor 

du skaber tætte relationer til både kunder og kolleger. 

- At arbejde stærkt teamorienteret samtidig med at hver især selvstændigt udfylder sin rolle. 

- At hverdagen er præget af et højt aktivitetsniveau, hvor der veksles mellem nye opgaver og 

rutinearbejde 

Du skal kunne lide at arbejde med stramme deadlines, og tage ansvaret for at de overholdes. Du skal også 
holde af en travl hverdag med andre positive kollegaer, være fleksibel og kunne overskue at have mange 
bolde i luften på samme tid, samt ikke mindst at lande dem trygt igen. At være intern sælger i Vetrotech 
Saint-Gobain er et job med en bred kontaktflade, der kræver en stor arbejdsindsats i et udfordrende, godt 
og spændende miljø. 
 
Dit personlige engagement og drive bliver afgørende for din succes i jobbet. Derudover vil det være en 
fordel, hvis du har erfaring som intern sælger, kender til byggebranchen og til glasløsninger inden for 
byggeri. En god teknisk forståelse er en stor fordel i forhold til Vetrotech Saint Gobains produkter.  
Mail din ansøgning og CV til Sanne Juel på sanne.juel@saint-gobain.com, inden d. 07-10-2018. 
Læs mere omkring virksomheden på flg link. 
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