STRUKTURERET RESERVEDELSANSVARLIG
SØGES TIL FLEX1ONE I BRØRUP
FLEX1ONE søger en reservedelsansvarlig, der med god struktur og købmandskab
kan optimere reservedelsfunktionen indenfor autolifte, dækservicemaskiner,
sporingsapparater og egen produktion.
OPGAVER
• Ekspedition og varebestilling
• Oprettelse af max/min
• Styring af lagre i servicevogne
• Styre og kontrollere lageret internt
• Reklamationsstyring
• Leverandørforhandlinger
• Koordinering og kommunikation med kunder,
sælgere og leverandører

VI TILBYDER
• En stilling i en hurtigt voksende koncern med
kort afstand til ledelsen
• Et team af fagligt dygtige og motiverede
kollegaer
• Et job, hvor man selv kan være med til at
præge og forme indholdet
• Løn efter aftale og kvalifikationer
• 37 timer

PERSONLIGE OG FAGLIGE KVALIFIKATIONER
• Du er eventuelt reservedelsansvarlig
og har gode IT kundskaber
• Du har teknisk og mekanisk kendskab
• Du har sans for indkøb og godt købmandskab
• Du er beslutningsdygtig og arbejder
struktureret – selv med mange bolde i luften
• Du er målrettet, empatisk og jordnær
• Du kender værdien af og kan udføre god
kundeservice
• Du er villig til at gå den ekstra mil for at gøre
kunden tilfreds

TILTRÆDELSE
Hurtigst muligt. Vi holder samtaler løbende,
så tøv ikke med at sende din ansøgning.
INTERESSERET?
Ved yderligere spørgsmål til stillingen, kontakt
salgschef Kasper Findahl på telefonnummer
76 15 25 32 eller send din ansøgning hurtigst
muligt til marketing koordinator, Jannie Nielsen på
jnie@flex1one.dk

FLEX1ONE A/S blev etableret i 2003 og fusionerede i august 2014 med produktions- og handelsvirksomheden AHCON Wheel Service Equipment.
Begge firmaer har været en del af NDI koncernen i en årrække, hhv. siden opstart og 2007. FLEX1ONE A/S er totalpartner inden for dækmaskiner,
autolifte og værktøj til dæk- og autobranchen samt lagerinventar til alle brancher.
Brandet AHCON®, dækker over udvikling og produktion af ergonomiske og sikre maskiner til auto- og dækbranchen som sælges og markedsføres
igennem et net af distributører World Wide.
Vi er beliggende i Brørup i Sydjylland og beskæftiger mere end 40 medarbejdere indenfor salg, service, tegnestue, lager, produktion og montage.
Læs mere om os på www.flex1one.dk og www.ahcon.dk
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