
Salgsassistent til dynamisk gartneri

Hjælp vores salgssteam med at gøre en forskel for vores kunder
Det går rigtig godt på Gartneriet Møllerhøj. Vi vokser, og der er fart over feltet. Derfor

leder vi efter dig, som kan styrke vores salgs- og administrationsteam. 
Vi søger en udadvendt nøglemedarbejder med flair for salg, som har gå-på-mod 

og gode evner til at skabe relationer.
 

Du bliver en del af et dynamisk team, hvor omdrejningspunktet er salg, marketing og
administration. Som salgsassistent er du en vigtig brik i den daglige kontakt med

kunder og samarbejdspartnere. Vores kunder er blandt andet grossister, havecentre
og supermarkeder. Du skal sammen med teamet være med til at sikre, at vores

kunder altid har en god oplevelse, når de er i kontakt med os. 
 

Jobbeskrivelse
Dit ansvarsområde vil først og fremmest være at hjælpe teamet med salgsarbejdet,

både i det daglige opsøgende salgsarbejde, men også med opfølgning og
salgsstatistik. Dagene kan være meget varierede, og da vi producerer sæsonaktuelle

blomster, er der perioder med meget høj aktivitet og andre med mere ro på. 

Modtage ordre og henvendelser fra nye og eksisterende kunder via telefon, mail
og ordrebehandlingssystem (Danpot)
Oprette varer til kunder i ordrebehandlingssystemet 
Klargøre ordre og tilhørende dokumentation
Arbejde med diverse opfølgning på salgsopgaver
Være bindeled imellem salg, produktion og logistik
Besvare telefonhenvendelser 
Deltage på fagmesser 

Dine opgaver vil blandt andre være:

 
Selvom der er kendte og faste opgaver, er alle i teamet blæksprutter med mange

forskellige opgaver. Vi hjælper hinanden, så vi sammen når i mål.
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Vi søger en kollega, som har godt humør, er positiv og ansvarsbevidst, og trives i en til
tider meget travl hverdag. Du er serviceminded, og kan bevare overblikket, roen og den

gode tone også i travle perioder. Du arbejder struktureret, og følger dine opgaver til dørs.
 

Dine evner til at skabe og fastholde relationer er gode. Du kan lide at være opsøgende
og levere den ekstra gode service. Både internt og eksternt. At indgå i teamwork er

naturligt for dig, men du arbejder også med høj grad af selvstændighed.
 

Du er god til at sætte dig ind i nye systemer og kender Office-pakken. Godt kendskab til
Excel er et plus. Du taler engelsk, og det er en fordel, hvis du kan begå dig på tysk, da vi

har kollegaer, kunder og samarbejdspartnere, der ikke taler dansk.
Kendskab til gartneribranchen er en fordel, men ikke et krav.

Om Gartneriet Møllerhøj
På Møllerhøj har vi fejret 25- års jubilæum i år. Traditionen for gartnerfaget startede dog
allerede tilbage i 1884. Som fjerde generation med en stolt tradition bag os har vi fokus
på at have høj kvalitet i alt, hvad vi laver, gør og siger. Det er vores mission. Vi hjælper

hinanden og arbejder i fællesskab for at sikre den høje kvalitet og de ekstra gode
samarbejdsrelationer. 

 
Vi møder hinanden og vores kunder og samarbejdspartnere med godt humør,
ordentlighed og respekt, og nyder, at vi har stærke og langvarige personlige og

professionelle relationer. 
 

Vi kan tilbyde dig at blive del af en innovativ og ansvarlig arbejdsplads, hvor miljø og
bæredygtighed står højt på dagsordenen. Møllerhøj er et gartneri i løbende vækst, med

højt til loftet, kort afstand til ledelse og kollegaer og med rig mulighed for personlig
udvikling. 
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Er du vores nye kollega?

Praktisk 
Stillingen er en 37 timers stilling med tiltrædelse pr. 1. november 2021 eller efter aftale.
Vi er åbne for at drøfte rammerne for ansættelsen. Hvis du har spørgsmål til jobbet, er

du meget velkommen til at ringe til Mette på 28 87 84 10. 
 

Er du interesseret, så besøg vores hjemmeside www.50008.dk og send din ansøgning til
Mette@50008.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!
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