Kontorassistent / Ordrebehandler
Stortrives du i en dynamisk hverdag, hvor opgaverne veksler mellem administrativ ordrebehandling, interne
planlægningsopgaver og bedst mulig kundeservice? Så er det dig, RG Rom Gummi søger til vores hovedkontor i Lemvig.
Vi søger vi en effektiv kunde- og ordrevant profil, som sammen med resten af salgsteamet skal agere bindeled mellem
kunder, supply chain, salg og produktion.
Dine primære arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•

Arbejde tæt sammen med sælgere for at sikre, at kunder modtager ordrebekræftelser
Håndtere kundeforespørgsler via. telefon og e-mail
Dialog med kunder (via. telefon og mail)
Koordinering af administrative opgaver
Support til kunder og egne sælgere
Tæt samarbejde med vores sælgere øvrige kollegaer

RG Rom Gummi blev etableret i 1983 og er i dag en af Danmarks største in-house producenter af løsninger i teknisk gummi, plast
og skum. Vi er en full-service produktionsvirksomhed med egne in-house produktionsfaciliteter, og udvikler og producerer
løsninger til alle industrier. Af produktionsmæssige kompetencer kan her nævnes: formstøbning, varmvulkanisering, CNCbearbejdning, CNC-fræsning, splitning, stansning og digital cutting.
Bliv klogere på RG Rom Gummi her: https://heyzine.com/flip-book/0a071cc6ea.html
Din profil:
•
•
•
•
•
•

Du kan arbejde struktureret og organiseret og er udpræget detaljeorienteret
Du kan have mange bolde i luften og er villig til at yde en ekstra indsats ved spidsbelastninger – både
administrativt og hands-on
Du trives i en mindre organisation med alsidige opgaver hver dag
Du er superbruger af Office365 og Outlook
Du skriver og taler engelsk
Du besidder en problemløsning og analytiske færdigheder

Du bliver en del af en spændende virksomhed, hvor omgangstonen er uformel, åben og ærlig, og med fokus på en god
balance mellem arbejdsliv og privatliv. Vi vægter et godt arbejdsmiljø højt, det skal være sjovt og udfordrende og gå på
arbejde. Du kan forvente interne arrangementer og et stærkt fællesskab.

Arbejdssted
Du tilknyttes vores hovedkontor og produktion i Lemvig.

Er du vores nye kollega?
Send din ansøgning og cv til info@romgummi.dk senest 15. juli 2022.
Vi inviterer løbende kandidater til samtale, så søg stillingen hurtigst muligt.

