Säljkoordinator; Medicinsk teknik
ARCOMA AB
Nu söker vi en Säljkoordinator till Arcoma!
Vi söker nu en ansvarsfull och självgående säljkoordinator som är van att arbeta i en internationell
affärsmiljö med tekniskt avancerade produkter. Din roll blir att stödja Arcomas säljorganisation och
säkerställa att alla bakomliggande processer i försäljningsarbetet fungerar väl med syfte att uppnå
bästa upplevelsen för företagets kunder och samarbetspartners. Här får du ett spännande och
omväxlande arbete i ett växande internationellt bolag där det finns utrymme att ta initiativ och prova
nya arbetssätt.
Du blir placerad på Arcomas huvudkontor i Växjö och tillträde kan ske omgående.

Dina ansvarsområden
Som säljkoordinator kommer du att fungera som länk mellan Arcoma och Arcomas
försäljningspartners som finns över hela världen. Detta innebär att hålla en fortlöpande kontakt mellan
säljare, försäljning- och servicepartners, produktionsplanering och servicechef. Du får ett spännande
och omväxlande arbete i en internationell miljö. Exempel på arbetsuppgifter:
•
•
•
•
•

Kundsupport
Kundorderhantering
Leveransplanering (fraktdokumentation för internationella transporter med mera)
Säljsupport
Driva förbättringsarbete för processer och verktyg

För att ge dig bästa förutsättningar att lyckas i din roll som säljkoordinator kommer du få en
introduktion som ger en god inblick i verksamheten och alla processer.

Dina egenskaper
Vi söker en serviceorienterad och strukturerad person som är van att ta stort ansvar. Du har en god
förmåga att arbeta i team samtidigt som du självständigt driver ditt eget arbete framåt. Du trivs med
att ha mycket kundkontakter och flera arbetsuppgifter parallellt.
•
•
•
•

Du har lätt för att samarbeta både internt och externt
Du är engagerad, initiativrik, har en positiv attityd och en stark drivkraft att nå uppsatta mål
Du har en god analytisk och problemlösande förmåga och kan självständigt planera och
prioritera dina arbetsuppgifter
Du strävar efter att optimera arbetssätt och hitta nya effektiva arbetssätt

Kvalifikationer
•
•
•
•

Erfarenhet inom kundservice och säljsupport, gärna inom internationell handel
Akademisk examen inom relevant område önskvärt
Kunskap inom logistik / internationella transporter
Lätt för att kommunicera i tal och skrift; svenska och engelska och gärna ytterligare språk

•
•

Erfarenhet av att arbeta i affärssystem
Goda kunskaper i Microsoft Office applikationer

Vad kan företaget erbjuda dig?
Du kommer till ett växande företag med korta beslutsvägar och trevliga kollegor. Du får arbeta i en
internationell miljö med medicintekniska produkter som bidrar till att förbättra människors hälsa. Du
får intern produktutbildning och bra introduktion för att komma in i tjänsten på ett snabbt och bra
sätt. Här får du möjlighet att skapa långsiktiga relationer med spännande kunder och
samarbetspartners världen över.

Korta fakta om tjänsten
Tjänstgöringsort:
Omfattning:
Anställningsform:
Tillträdesdag:
Sista ansökningsdag:
Lön:

Arcomas huvudkontor i Växjö
Heltid
Tillsvidareanställning
Snarast
17 maj 2020
Enligt överenskommelse

Vi arbetar kontinuerligt med urval och intervjuer. Tjänsten kan komma att tillsättas innan
ansökningstiden är slut - välkommen med din ansökan redan idag! Ansökan kan skickas till
ansokan@arcoma.se. Vid frågor kring tjänsten kontakta Frida Robbe, Marknadschef på 0730-508635
eller frida.robbe@arcoma.se.

Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala
röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste
digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket
tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och
funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder
och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat
på Nasdaq First North.
Läs mer om Arcoma på www.arcoma.se

