International IT-trader
Drømmer du om en karriere i en international trading verden, hvor tingene går stærkt og du har stor
indflydelse på resultatet af handlerne? Du skal købe og sælge IT-hardware i hele verden, i et intenst
arbejdsmiljø og i et marked der er åbent hele døgnet.
Lyder ovenstående som noget for dig, så har Ping IT A/S en ledig stilling.

Beskrivelse
IT-trader søges til spændende, vækstende IT-virksomhed i Aalborg SV. Du vil komme til at indgå i et
produktteam, hvor du vil referere til en produktchef, som vil sørge for din oplæring. I samarbejde med
denne og resten af teamet bliver opgaven at udvikle salget af afdelingens produkter samt det generelle
salg til virksomhedens kunder, herunder opbygning og udvikling af egen kundeportefølje.
Du får en afvekslende hverdag med mange spændende arbejdsopgaver, stort ansvar og beføjelser.
Samtidig har du muligheden for at vokse sammen med virksomheden.
Der er tale om en fuldtidsstilling.

Arbejdsopgaver
•
•
•
•
•
•
•
•

Oplæring i branchekendskab og afdelingens produkter.
Køb og Salg af afdelingens- og virksomhedens produkter
Køb og Salg via. telefon og email
Håndtering, pleje og udvikling af tildelte kunder
Finde og opbygge egen kundeportefølje
Deltage i udviklingen af afdelingen
Assistere dit team
Intern og ekstern rådgivning samt tilbudsgivning

Om virksomheden
Ping IT A/S er en IT-virksomhed beliggende i Aalborg SV. Virksomheden handler med refurbished IThardware, som købes og sælges over hele verden. Virksomheden har eksisteret i 9,5 år og består af 20
medarbejdere, der alle er kendetegnet ved fleksibilitet, godt humør og proffesionnalisme. Der hersker
en uformel, men engageret stemning i virksomheden og der er et unikt sammenhold mellem kollegaer.
Fra virksomhedens side tilbydes udover fastløn også præstationsbonus, fri telefon, computer,
madordning, pensionsordning og sundhedsforsikring.

Personlige kompetencer
Som person er du udadvendt, god til at kommunikere på skrift og tale både på dansk såvel som på
engelsk. Du besidder et naturligt flair for køb og salg, er proaktiv, initiativrig og kan arbejde
selvstændigt, men forstår ligeledes vigtigheden af at være en del af et team. Du arbejder struktureret,
er praktisk anlagt og motiveres af at skabe synlige resultater. Du har et godt humør og et godt overblik.
Derudover ser du fordelene fremfor ulemperne i en mindre virksomhed, hvor du skal tage hånd om små
såvel som store opgaver, hvorfor du er fleksibel i din tilgang til arbejdsopgaverne. Dertil er du
serviceminded og ærekær omkring dit arbejde og tager ansvar for dine opgaver.

IT-kompetencer
Du er godt bekendt med Office pakken, brugen af CRM- og ERP-system er en del af oplæringen.

Uddannelse/ Erfaring
Relevant uddannelsesmæssig baggrund (Cand. Merc, Bachelor e.l.) eller erfaring indenfor handel er en
fordel. Alternativt har du erfaring indenfor telemarketing, salg, kundeservice. Vigtigst er dog, at du
bestrider et stærkt købmandsskab og er resultatorienteret.

Sprog
Det er et krav, at du er flydende i engelsk i både skrift og tale, da størstedelen af kommunikation ud af
huset foregår på engelsk. Taler du yderligere sprog, er det kun en fordel.

Ansøgningsproces
Send din ansøgning til: job@pingit.dk og mærk den ”IT-trader”
Vi indkalder løbende ansøgere til samtale og ansætter, når vi finder den rette kandidat.
Opstart efter aftale.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte Jesper Villadsen på mail Jesper@pingit.dk

Læs mere om Ping IT på: www.pingit.dk

