
 
               

 

Fleksibel salgsmedarbejder til Orloff Kolding 

Vi har super-travlt og mangler en intern salgsmedarbejder der kan løse mange forskellige 
opgaver i vores afdeling i Kolding. Kan du lide at have mange bolde i luften og trives med en 
varieret hverdag, så søger lige nu en top-motiveret medarbejder, som har glimt i øjet og et 
drive ud over det sædvanlige. 

 
Om jobbet 
Din primære opgave er at sikre, at vi leverer en høj kundetilfredshed og i samarbejde med det øvrige 
salgsteam give eksisterende og nye kunder en professionel, effektiv og venlig behandling.  
Du bliver en vigtig del af vores Orloff Workwear Store / Showroom.  
Vores kunder spænder fra den mindre håndværkervirksomhed til store kædekunder, derfor er hverdagen er 
altid præget af forskellige opgaver, som skal prioriteres. 
Og selvom der er fart på, vægter vi højt at det samtidigt skal være sjovt at gå på arbejde. 

 
Jobbeskrivelse 
• Sikre “best in class” kundeservice og ekspedition, i vores Orloff Workwear Store / Showroom 
• Fastholde en flot og salgsfremmende præsentation at vort varesortiment 
• Ordremodtagelse via webshop og telefon 
• Varebestilling og varemodtagelse og vareudlevering 
• Deltage i afdelingens øvrige opgaver 

 
Personprofil 
• Du har butikskendskab, gerne fra arbejds- eller anden beklædning / fodtøj 
• Du har gode IT-kompetencer - herunder Navision, CRM og MS Office-pakken 
• Du er passioneret, udadvendt og serviceminded og kan holde mange bolde i luften på en gang 
• Du arbejder struktureret og er omstillingsparat i en travl hverdag 
• Du er altid resultat- og løsningsorienteret 

 
Vi tilbyder 
• En udfordrende dagligdag i et dynamisk miljø omgivet af positive og kompetente  kolleger 
• Lønpakke inkl. pensionsordning 
• Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder 
• Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Mandag-Torsdag kl. 8.00-16.00 / fredag kl. 8.00-15.30  

(30 timer kan evt. være en mulighed) 
 
Tiltrædelse: Hurtigst muligt 
Arbejdssted: Orloff Kolding, Albuen 22, 600 Kolding 
Ansøgning: mrk. ”Intern salgsmedarbejder til Kolding”, sendes til: job.kolding@orloff.dk  
Ansøgninger behandles løbende. 
Har du spørgsmål, så kontakt Afdelingschef Mogens Uhre - mobil: 61620562 

 
 

Orloff Firmatøj A/S er en af Danmarks førende leverandører af arbejdsbeklædning, profiltøj, personlige værnemidler 
og arbejdssko til erhvervslivet. Orloff startede i 1988 og beskæftiger i dag over 54 medarbejdere i hovedafdelingen 
i Odense og i afdelingerne i Aarhus, 
Kolding og København, der alle råder over nogle af branchens mest tidssvarende lager- og logistikfaciliteter, 
administration og Orloff Workwear Stores. De allernyeste ordrestyrings- og onlinebestillingssystemer er 
implementeret i virksomheden. Større erhvervsvirksomheder, butikskæder og offentlige virksomheder udgør 
kernekunderne i Orloff Firmatøj. www.orloff.dk 
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