SALGS- &
PROJEKTKOORDINATOR
BLIV EN DEL AF DANMARKS STÆRKESTE TEAM INDEN FOR
AUTOMATION & INDUSTRIEL IT
DIT NYE JOB:
I jobbet som Salgs- & Projektkoordinator får du en serviceorienteret rolle på tværs af hele organisationen. Du vil blive tilknyttet en Division i Silkeborg,
hvor du hjælper med diverse opgaver, såsom projektrapporteringer, faktura håndtering, pakker og forsendelser samt andre ad hoc opgaver. Desuden vil
du også sammen med de andre projektkoordinatorer have ansvaret for tværgående opgaver i organisationen. Der er tale om en spændende og alsidig
stilling med rige muligheder for på sigt selv at præge udviklingen i jobbet.
Au2mate beskæftiger sig med at levere automatiserings- & IT-løsninger til mejeriindustrien samt beslægtede industrier i ind- og udland. Au2mate
arbejder internationalt og projektorienteret efter førende normer og metoder.
ANSVARS- OG ARBEJDSOMRÅDER:
• Kundeservice
• Personaleadministration
• Salgsaktiviteter
• Projektopfølgning
• Rejsearrangementer
• Udarbejdelse af og opfølgning på faktura og debitorer
• Shipping, herunder eksportregler
• Kontakt og assistance til andre divisioner
• Indkøb og leverandøraftaler
• Diverse supportfunktioner og administrative opgaver
DINE FAGLIGE OG PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
• Serviceminded, positiv og initiativrig
• Erfaring fra tilsvarende job samt bogførings erfaring vil være en fordel
• God økonomisk forståelse og flair for tal
• Solid IT forståelse (Office pakken / Økonomisystemer (Navision))
• Arbejder kvalitetsbevidst og struktureret
• Behersker dansk og engelsk på højt niveau både skriftligt og mundtligt samt gerne kendskab til tysk
• Omstillingsparat og i besiddelse af et højt personligt drive
• Evnen til at bevare overblikket i pressede situationer
Au2mate A/S TILBYDER:
Et spændende og udfordrende job i en international virksomhed i vækst med et meget højt fagligt niveau og attraktive fremtidsmuligheder.
Nøgleordene i forbindelse med det daglige arbejde ved Au2mate er frihed og indflydelse under ansvar, uformel omgangstone hvor humoristisk sans ej
er en ulempe samt gode arbejdsforhold. Jobbet udføres på vores adresse i Silkeborg. Au2mate tilbyder attraktiv løn der matcher dine kvalifikationer
samt pensionsordning og bonus. Stillingen er 30 timer om ugen.
ANSØGNING:
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Peter Schrøder fra Human Skills på tlf. 6119 9916. Send motiveret ansøgning og CV til
info@humanskills.dk.
Au2mate A/S
Frichsvej 11 · 8600 Silkeborg
Denmark
Phone +45 8720 5050
www.au2mate.com

Au2mate leverer automation og industriel IT til mejeriindustrien samt beslægtede industrier i ind- og udland. Au2mates
systemer bygger på platforme fra de førende leverandører af PLC/SCADA/MES systemer og er designet i nøje
overensstemmelse med den enkelte kundes ønsker og behov. Au2mate arbejder internationalt og projektorienteret
efter førende normer og metoder. Udover hovedkontoret i Silkeborg har Au2mate afdelinger i Odense, Hillerød, Dubai,
Sverige, Norge, Tyskalnd, England, Portugal, Frankrig & Australien. Mere info tilgængelig på www.au2mate.com.

