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Salgssupporter til internt salg hos joca 
joca a/s i Vinderup søger en ny salgssupporter til vores afdeling for internt salg.  

 

Opgaver og ansvarsområder 

Du bliver en del af salgsorganisationen i en virksomhed i vækst. Internt salg tager sig af al 

ordrebehandling og servicerer vores sælgere og salgsorganisation. 

 

Arbejdsopgaverne vil primært være salgssupport og ordrebehandling, men der vil også komme 

opgaver på tværs af organisationen. Dine primære opgaver vil være: 

• Oprettelse af tilbud 

• Telefonisk kontakt med kunder og sælgere 

• Ordremodtagelse/-oprettelse 

• Koordinering omkring fragt og logistik 

• Klargøring af salgsordrer til fakturering 

• Fakturagodkendelse 

 

Om dig 

Som person bidrager du fagligt og socialt, og så trives du godt i det udadvendte samspil med 

eksterne sælgere, kunder og leverandører og har en naturlig motivation for at få tingene til at 

lykkes.  

Du har kendskab til og erfaring med at arbejde i Microsoft Dynamics NAV 2018, ligesom du 

tidligere har arbejdet med internt salg til B2B og B2G.  

 

Derudover forventer vi, at du: 

• Arbejder struktureret og selvstændigt 

• Kan arbejde på tværs af arbejdsområder 

• Er udadvendt  

• Kan have mange bolde i luften 

 

Vi tilbyder 

Du bliver en del af vores salgsorganisation med interne og eksterne sælgere, i alt et team på 

12-13 personer. Vi kan tilbyde en spændende stilling på 37 timer med masser af ansvar og gode 

kolleger i en voksende virksomhed. Arbejdsstedet er Industrivej i Vinderup.  

 

Nysgerrig efter at høre mere? 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte salgschef Finn Schøning 

Thomsen på fit@joca.dk. Hvis du kan se dig selv som en del af joca, ser vi frem til at modtage 

din ansøgning med CV hurtigst muligt, da vi indkalder til samtaler løbende. Opstart er hurtigst 

muligt. Ansøgning og CV sendes til Lise Birkkjær Nielsen på ln@joca.dk.  
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joca som arbejdsplads 

joca er en virksomhed i fortsat løbende udvikling. Vi har eksisteret i 25 år og er i dag 65 

medarbejdere. joca er Danmarks førende leverandør af affaldsløsninger og vores kunder er 

primært kommunale affaldsselskaber og boligselskaber. I vores nyopførte 

administrationsbygning i Vinderup tilbyder vi et godt arbejdsmiljø med en uformel 

omgangstone og en flad organisationsstruktur. Vi prioriterer en indholdsrig og motiverende 

arbejdsdag for alle ansatte, ligesom vi i løbet af året arrangerer en række sociale aktiviteter på 

tværs af organisationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:joca@joca.dk

