PART TWO SØGER EN DYGTIG OG ENGAGERET
SALES BACKUP TIL KONTORET I KØBENHAVN.
HVEM ER VI?

HENVENDELSE:

Part Two er et dansk brand med en etableret designhistorie siden 1986.

Send din ansøgning hurtigst muligt gerne senest d. 17 April

I 2014 blev Part Two, som var en del af IC Group, opkøbt af DK Company

til jobs@dkcompany.com – mærk ”Sales backup Part Two”.

- og siden da har brandet været i en meget positiv udvikling og oplevet vækst

Vi kalder løbende ansøgere til samtale, idet vi ønsker at besætte

på både eksisterende og nye markeder.

stillingen hurtigst muligt.

VI SØGER EN DYNAMISK KOLLEGA SOM:
• har god erfaring med og flair for telefonsalg

JOIN A WINNING TEAM

• sætter en ære i at yde en god kundeservice

Part Two er en del af den internationale modevirksomhed DK Company.

• hurtigt og effektivt kan supportere sælgere og agenter

Hos DK Company tror vi på hele mennesker. Et balanceret liv – både

• er administrativ stærk og har overblik i en travl og hektisk hverdag

privat og på jobbet – skaber de bedste resultater. Personligt for den

• er god til at planlægge og følge egne opgaver til dørs

enkelte medarbejder, kollegialt i forhold til samarbejde og til gavn for

• har flair for menneskelige relationer og godt humør

virksomheden. Vi investerer derfor gerne tid og ressourcer i udvikling af

• er god til engelsk i både skrift og tale og gerne de skandinaviske sprog

vores medarbejdere – fagligt og personligt.

• kendskab til Officepakken og Navision en fordel

Vi tilbyder et bredt samarbejde med kolleger på tværs af organisationen

• diverse ad hoc opgaver

samt gode personaleforhold. Arbejdstiden er 37 timer om ugen,

Vi forventer, at du udviser gejst, er ærlig, ansvarsfuld, selvstændig og

ekskl. pauser.

serviceminded. Kendskab til modebranchen er en fordel.

DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel. Mulighederne er
store i en koncern med 20 brands, 14.000 engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige omsætning er 2,5 mia.kr.
Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Schweiz, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.

