
Er du den nye salgskoordinator for Karmameju Skincare? 

Karmameju Skincare søger ny salgskoordinator.  

Om os : Karmameju er en dansk virksomhed, som udvikler og sælger naturlige hudplejeprodukter samt en 
mindre kollektion af luksuriøst loungewear. Vi har kontor i det kreative København NV, hvor vi sidder 19 pas-
sionerede medarbejdere i et åbent og dynamisk kontormiljø. Vi har en flad organisationsstruktur, og vi gør 
vores bedste for, at vi alle glæder os til at komme på arbejde - også når der er travlt.

Om jobbet : Med reference til Head of Sales bliver du en del af salgsafdelingen, som foruden dig består af 2 
dygtige kollegaer på kontoret samt 3 sælgere. 
 
Dine primære ansvarsområder vil være flg. : 
• Salgsmateriale og salgsback up til sælgere og agenter.
• Styring af B2B marketingsmaterialer i samarbejde med marketing afd.
• Projektstyring af salgsrelaterede events.
• Beregninger og afregninger i samarbejde med økonomi afd.
• Tovholder ved træning i signaturbehandlinger. 
• Højre hånd / PA til Head of Sales
• Back-up i kundeservice ved spidsbelastninger, ferie og sygdom

Om dig : Vi lægger stor vægt på din personlighed, som skal matche et arbejdsmiljø, hvor samarbejde, pos-
itivitet og ansvarlighed er nøgleord. Du har gode analytiske evner og elsker at arbejde med tal. Du befinder 
dig godt i et travlt miljø med mange igangværende opgaver. Du er selvstændig, men også en god teamplayer.

Din baggrund : Du har praktisk erfaring fra tidligere stilling som salgskoordinator. Du har stor forretnings- 
mæssig forståelse og du har evnen til at forstå og formidle produkt og indhold. Du er superbruger i Excel 
og Powerpoint. Du er rutineret i Adobe og Mailchimp og vant til at arbejde i ordresystemer, gerne NAV. 
Dansk og engelsk behersker du flydende i skrift og tale. 

Arbejdstid : Fuldtidsstilling. 

Tiltrædelse : Hurtigst muligt.

Løn : I henhold til kvalifikationer.

Lyder dette interessant : Er denne stilling interessant for dig, og har du ovennævnte kvalifikationer, så send 
en motiveret ansøgning og CV til hanne@karmameju.com inden 28. december 2020. Har du spørgsmål, kan du 
kontakte Hanne Vendelin Olesen på 24 27 32 66.
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