
OM HOUSE NORDIC 
 
House Nordic ApS er en hurtigt voksende  
international møbel og interiør grossistvirksomhed 
med hovedkontor, showroom og lager i Søndersø på 
Nordfyn. Etableret i 2017.

Vi er en familiedrevet virksomhed med 45 ansatte og 
sælger vores produkter på mere end 40 forskellige 
markeder. Vores succes er bygget på et bredt  
udvalg af moderne produkter i nordisk stil,  
fornuftige priser, god kvalitet og et højt service  
niveau. Vi har en stærk tro på at gøre tingene smartere 
og anderledes i en etableret branche.

’The House Nordic Family’ består af nøje  
håndplukkede medarbejdere. Vi vil have det bedste 
team - og vi tilbyder dig at blive en del af vores 
sammenhold. Et dynamisk team og mindset med 
en uformel omgangstone, og hvor trivsel er en top 
prioritet.

Vi er drevet af godt købmandskab og  
iværksætteri. 

Se mere på housenordic.dk

OM JOBBET

Brænder du for at levere gode kundeoplevelser. 
Ønsker du udfordrende opgaver med en bred  
kontaktflade indenfor salg. Vil du med på vores rejse?

Som Salgskoordinator hos House Nordic bliver du  
udfordret og får udviklet dine kompetencer. Du vil 
indgå i vores Sales support, som står for den daglige 
koordination af ordrer med alt, hvad det indebærer. 
Du vil supportere mange forskellige opgavetyper og 
løbende få egne ansvarsområder.

Dine opgaver vil blandt andet være: 
 
- Behandling af ordrer via web, mail og tlf. 
- Håndtering af direkte container ordrer.
- Booking af fragt. 
- Fakturering. 
- Support til sælgere og agenter. 
- Behandling af eventuelle reklamationer. 
- Ad hoc opgaver inden for salg. 
 
Et spændende job med masser af udfordringer i en 
international virksomhed i vækst. Du vil få en travl og 
spændende hverdag, hvor opgaverne løses i et  
samarbejde mellem dygtige og engagerede kollegaer.

OM DIG

Vi søger dig som er udadvendt og initiativrig. Du er selvigangsættende og trives  
med en alsidig hverdag. Du er en fleksibel, positiv og ansvarsfuld person. 
Du er handelsuddannet , gerne med kendskab til Business Central 365, og har gode  
sproglige kvalifikationer. Engelsk såvel mundtligt som skriftligt er et krav. Tysk er ikke et 
krav, men en fordel. Gerne erfaring indenfor B2B. 
 
Du arbejder struktureret og har samtidig øje for detaljen. Du er serviceminded - med mest 
lyst til at hjælpe kunder, agenter og kollegaer. Det er et plus, hvis du har en naturlig  
interesse for møbler og design og følger trends indenfor branchen. 
 
Vi tilbyder en fuldtidsstilling i et dynamisk team, hvor vi løfter i flok. At kunne samarbejde i 
eget team og på tværs af afdelinger er derfor vigtigt. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Teamleder Intern Salg, 
Thomas K. Chemnitz. Tlf. + 45 31 78 11 88
Send din ansøgning med billede og CV via Jobindex eller på mail: job@housenordic.dk

Forventet tiltrædelse hurtigst muligt - eller efter aftale.
Vi afholder samtaler løbende indtil den rette person er fundet.

VI SER FREM TIL AT MODTAGE DIN ANSØGNING

DESIGNED 
TO CREATE 

VALUE

housenordic.dk

SALGSKOORDINATOR - vi søger ny kollega til vores team


