SAINT-GOBAIN SWEDEN AB, Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Weber utvecklar, tillverkar och
säljer produkter och system för bygg och anläggning inom mur- och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca® block, -husgrunder och -element.
www.se.weber

Weber söker

ORDERMOTTAGARE/INNESÄLJARE
med starkt kundfokus till vårt kontor i Häggvik.
ARBETSBESKRIVNING

INVENT YOURSELF.
RESHAPE THE WORLD.

——

Arbetet innebär daglig kontakt med våra kunder. Tillsammans med
det övriga teamet på orderavdelningen kommer du att hantera
order via mail, EDI och telefon, registrera dessa i vårt affärssystem
SAP samt svara på frågor från våra kunder.
DIN PROFIL
Du har en naturlig fallenhet för service, talar och skriver svenska
flytande och har goda kunskaper i engelska. Du är en van användare av olika IT-system, det är meriterande om du tidigare har arbetat
i SAP, samt att du tidigare eller för tillfället har en liknande roll som
denna. Vi ser att du har minst gymnasiekompetens.
Du gillar ett högt tempo, är snabb men prestigelös och har lätt för
att lära.
VAD VI ERBJUDER
Saint-Gobain har utsetts till Top Employer flera år i rad och är en
mycket uppskattad arbetsgivare att döma från medarbetarundersökningar. Vi satsar mycket på vidareutveckling inom företaget
och arbetar aktivt med job mobility. Vi har också personalförmåner
så som friskvårdsbidrag, eget gym och subventionerad lunch.
ANSÖKAN
Vi kommer att intervjua fortlöpande för denna tjänst, så skicka din
ansökan och CV redan idag till: linnea.cederberg@weber.se eller
lena.englund@weber.se. Märk ansökan ”ordermottagare/innesäljare” och skicka den till oss så snart som möjligt.

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB är en
världsledande aktör inom samhällsbyggnad, utvecklar, tillverkar och marknadsför byggmaterial med hög prestanda,
innovativa lösningar på utmaningar som
tillväxt, energieffektivitet och miljöskydd.
Saint-Gobain Sweden AB är företaget
bakom varumärkena Dalapro, Gyproc,
ISOVER och Weber. Saint-Gobain Sweden
AB tillhör Byggnadsämnesförbundet
och har kollektivavtal med IF Metall och
Unionen/Sveriges Ingenjörer Ledarna.

En avgörande framgångsfaktor för oss är att tillgodogöra oss
människors olikheter och vi välkomnar alla sökanden oavsett kön,
etnisk och kulturell bakgrund.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
VILL DU VETA MER?
Kontakta Linnea Cederberg, Hyresmaskiner och bruk,
telefon: 0708-555 145, e-post: linnea.cederberg@weber.se eller
Lena Englund, Standardorder, telefon: 0708-555 101.

JOIN US

