
Markberg søger en

SALES BACK-UP

PASSIONERET, STRUKTURERET SALES BACK-UP SØGES

Markberg søger en dygtig og passioneret medarbejder til at varetage vores salgs back-up.  
Vi bestræber os på altid at levere en fantastisk service til internationale samarbejdspartnere og kunder. 
Det er afgørende, at du er imødekommende, struktureret og løsningsorienteret.

Markberg arbejder med blandt andet Navision og det er vigtigt, at du er lærenem og har flair for IT, da dette 
vil blive en stor del af dit daglige arbejde. Desuden kræves det, at du er struktureret af natur og trives med at 
arbejde i et ambitiøst og passioneret team. En stor del af kommunikationen til kunder og samarbejdspartnere 
foregår på dansk og engelsk og derfor er dine sproglige evner helt essentielle. 

Markberg kan tilbyde et spændende job i en ambitiøs vækstvirksomhed i modebranchen, hvor der er fart  
over feltet! Der er derfor vigtigt, at du er en teamplayer, der er villig til at løbe stærkt og som forsøger at gøre  
en forskel. Markberg er en iværksættervirksomhed, hvor du vil få en alsidig hverdag med forskellige typer  
opgaver – som alle skal løses på et højt niveau. 

OPGAVER
• At yde fantastisk service til vores kunder og samarbejdspartnere i Danmark og Internationalt
• Besvare telefonopkald og e-mails
• Ordrehåndtering på engros kunder 
• Ordrehåndtering på Key Account kunder 
• Koordinering af Key Account forsendelser og data ark
• Koordinere engros forsendelser med vores lager
• Reklamationsbehandling
• Håndtering af kollektionsprøver til vores samarbejdspartnere
• Opdatering af salgsapp
• Udsend af salgstal og Top-lister ugentligt til samarbejdspartnere
• Altid at være opdateret på Markbergs kollektioner og salgsaktiviteter
• Diverse ad hoc opgaver



OMKRING DIG
• Har erfaring fra lignende stilling i modebranchen
• Er ambitiøs og vil forsøge at gøre en positiv forskel
• Arbejder struktureret og systematisk 
• Har erfaring med at arbejde med internationale agenter og sælgere
• Har erfaring med at arbejde med Key Accounts
• Arbejder ubesværet i Excel og har flair for IT
• Er positiv, løsningsorienteret og serviceminded
• Er effektiv, fleksibel og god til at holde overblik i pressede situationer
• Taler og skriver flydende dansk og engelsk på højt niveau mens tysk er en klar fordel
• Erfaring med Navision er en fordel
• Er en teamplayer
• Tager ansvar og følger opgaverne til ende
• Er ikke bange for at løse små som store opgaver og give en hånd med, når der er brug for det

Start snarest muligt med løn og ansættelsesvilkår efter kompetencer.

Interesseret? Send straks ansøgning og CV til Peter Niebuhr, lhn@outgrowth-partners.com mærket  
’Sales Back-up’ og vi vil behandle ansøgningerne løbende.

Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Peter Niebuhr på 23449823.

Markberg er en ung, dynamisk fashion virksomhed i markant, international vækst, der blev stiftet af Mette Astrup og 
Rune Klemmensen i 2008. Produktprogrammet omfatter bl.a. tasker, punge, bælter, handsker og accessories i læder af høj kvalitet og 
en 100% Recycled kollektion. Markberg er pionerer med Zero Waste produktion og har i dag opnået en stærk international position 
hos en række anerkendte retailere og onlineplatforme. Udover en betydende position i Skandinavien, sælges Markbergs produkter i 
dag bl.a. i DACH, UK, Holland, Belgien, Italien og Spanien. Målgruppen er modebevidste kvinder, der ønsker stilrene produkter med 
rå detaljer i høj kvalitet og med god funktionalitet. Brandet er karakteriseret ved et skandinavisk, minimalistisk og contemporary 

look, hvor de enkelte styles skabes ved at kombinere tidens trends med funktionalitet i designet. 
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