
                                                                                                                                                                              

 

 

 

Norsktalende intern sælger  

- til globalt ledende koncern inden for selvklæbende komponenter 

Stokvis Tapes søger en norsktalende medarbejder til vores interne salgsafdeling i Allerød. 

Med reference til den nordiske salgschef vil du indgå i den interne salgsafdeling, som tæller to personer udover dig. Her 
vil du primært supportere vores kunder i Danmark, samt støtte op om de eksterne sælgere. Du vil desuden fungere som 
backup i forhold til vores interne salgsfunktion i Norge. Kunderne er nogle af Danmarks største industri-, produktions- og 
grossistvirksomheder inden for forskellige segmenter, og du arbejder på tværs af dem alle i samarbejde med eksternt 
salg.  

Du tilbydes en stilling i en vækstorienteret virksomhed i et internationalt miljø, hvor du vil få mulighed for indflydelse på 
arbejdsopgaverne i den interne salgsafdeling. Vi har en uformel omgangstone og et stærkt fællesskab, hvor vi hjælper 
hinanden med at nå vores fælles mål. Der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling via kurser i ITW-regi, Du 
bliver en del af den nordiske salgsorganisation med base i Allerød,  

Serviceminded såvel eksternt som internt 
Din overordnede mission bliver at sikre vores kunder en god oplevelse i deres kontakt med Stokvis Tapes. Konkret vil 
dine vigtigste opgaver være følgende: 
 

• Ordrebehandling 
• Kundebetjening på mail og telefon 
• Koordinering med indkøb og lager 
• ”Makkersamarbejde” med eksternt salg 
• Udarbejdelse af tilbud 
• Mersalg til eksisterende kunder 
• Flair for tekniske forespørgsler og løsninger 
• Opfølgning på kunder  
• Opfølgende salg 
• Reklamationshåndtering 
• Vedligeholdelse af data i vores systemer 

 
Kommerciel og administrativ blæksprutte med teknisk indsigt 
Du har formentlig en kommerciel uddannelse og erfaring fra en intern salgsafdeling indenfor teknisk løsningssalg. 
Vigtigst er det, at du kan arbejde struktureret med opgaver, der kræver koordinering på tværs af egen organisation. Dine 
skriftlige og mundtlige kommunikationsevner er i særklasse, og du formår at navigere mellem opgaver af forskellig art 
uden at miste overblikket. Du har en naturlig nysgerrighed og interesse for nye opgaver og udfordringer, af enhver art. 
Du forstår, at vi først og fremmest lever af tilfredse kunder, der føler sig set, forstået og serviceret på højeste niveau. 
Endelig forventer vi, at du kommunikerer ubesværet på både dansk, norsk og engelsk i såvel skrift som tale.  

Ansøgning og cv  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Nordisk Salgschef, Anders Blumenfeld på tlf. 21 30 00 49. 
Send din ansøgning mærket ”Intern Sælger” i emnefeltet til info@stokvistapes.dk og vedhæft dit cv. Ansøgningsfristen er 
11. april 2021. Alle henvendelser behandles fortroligt.  

Om Stokvis Tapes 
Stokvis er verdens største uafhængige converter af selvklæbende komponenter. Stokvis har flere end 1.000 ansatte i mere end 30 lande og er ejet af ITW 
(www.itw.com). ITW er en koncern, der er børsnoteret på NYSE med 50.000 ansatte og en omsætning på $15 milliarder. Se mere på www.itw.com, 
www.stokvistapes.dk og www.stokvistapes.com.  
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