Spare Parts
Manager
- lyder det som noget for dig?

Vi søger en ny medarbejder med en baggrund inden for reservedelssalg, der mestrer engelsk og tysk, har teknisk flair og
et godt købmandsgen.
Cabinplant oplever lige nu en stor efterspørgsel på vores komplette løsninger af procesudstyr til fødevareindustrien. 2019 bliver
dermed endnu et år med fremgang og vækst i vores virksomhed og vi har derfor en nyoprettet stilling til vores serviceafdeling!
Din hverdag hos Cabinplant bliver præget af faglige udfordringer med mange spændende og varierende opgaver, i tæt samarbejde
med vores øvrige afdelinger. Du vil selvfølgelig få den rette støtte, sparring og evt. uddannelse, hvor du bliver dygtigere både fagligt
og personligt.
Du har sikkert solid erfaring med global B2B reservedelssalg og gode sproglige kundskaber da størstedelen af Cabinplants kunder
er internationale. Vi forestiller os, at du har en god teknisk forståelse med en kommerciel kant. Hos Cabinplant kommer du til at få
opgaver, hvor du skal arbejde tæt med salgs-, projekt- og teknisk afdeling, men også mange af vores kunder og det er derfor vigtigt,
at du er en teamplayer, der kan tale med alle mennesker. Har du logistik- og indkøbserfaring er det også et plus for os.

Som en del af vores Aftersales team (Service
& Spare Parts) kommer du – med reference til
Service & Aftersales chefen – til at arbejde med:
•
•
•
•
•
•
•

Vækst indenfor salg af reservedele globalt
Prisanalyser, prissætning og markedsføring
Analyse af og fastlæggelse af lagervarer
Kampagner
Tilbud og efterkalkulationer
Budgettering og budgetopfølgning
På sigt - implementering af Webshop

www.cabinplant.com
Find os på de sociale medier

Hvad vil vi gerne høre fra dig?
En af Cabinplants værdier er, at vi skal have det sjovt, mens vi arbejder. Derfor er det vigtigt for os at høre, hvad der gør dig glad for at gå på arbejde og
hvad du brænder for at arbejde med. Hos Cabinplant bliver du nemlig en del af et velfungerende team med dygtige kollegaer. Vi har højt til loftet og en
varm, åben og uformel omgangstone. Præcision, pålidelighed og udvikling kendertegner Cabinplants profil og medarbejdere, og nu kan du blive en del af
holdet.

Send os din ansøgning i dag: HR@cabinplant.com. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingerne kan du ringe til vores hovednummer 63 73 20 20 og spørge efter:
• Service & Aftersales Manager Karsten Skjerning.
• Louise Klausen, HR vedr. generelle spørgsmål til stillingen eller Cabinplant
Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Cabinplant A/S
Roesbjergvej 9
5683 Haarby, Denmark
www.cabinplant.com

Cabinplant A/S er en førende producent af kundetilpasset procesudstyr til fødevareindustrien. Vores fokusområder er hele
proceslinier til fisk, skaldyr, frugt og grøntsager samt løsninger indenfor veje- og pakkeudstyr til mange forskellige industrier.
Alle Cabinplants løsninger udvikles og implementeres i et tæt samarbejde med vores kunder, hvilket sikrer at det endelige
valg er det helt rigtige. Vores eksport udgør mere end 80%, og vi har referencer i hele verden.

