
VI VÆKSTER OG SØGER ENDNU EN SALES COORDINATOR 
TIL VORES TRAVEL RETAIL AFDELING. SÅ ER DU SELV-
STÆNDIG, DYGTIG TIL AT STRUKTURERE OPGAVER OG 
STYRE PROJEKTER, SAMT TRIVES MED EN VARIERENDE 
HVERDAG BÅDE PÅ VORES HOVEDKONTOR I SKANDER-
BORG OG UDE HOS VORES TRAVEL RETAIL KUNDER?  
SÅ ER DU MÅSKE LIGE DEN, VI LEDER EFTER. 

OM JOBBET  
Din primære opgave bliver at supportere internationale 
Travel Retail kunder, hvor der forventes et højt og kompe-
tent serviceniveau. Dette gælder både på den almindelig 
dag-til-dag support, men i høj grad  også når du besøger 
vores kunder, hvilket er en central del af jobbet, som bety-
der, at der i perioder kan være varierende arbejdstider. 
Du kommer også til at koordinere en række forskellige 
opgaver, og du bliver tovholderen, der skal have styr på 
deadlines og sørge for, at de overholdes ved selvstændigt 
at følge op på forskellige processer og handle derefter. 
Desuden kommer du også til at besøge vores Travel Retail 
kunder, hvorfor det vil være en fordel, hvis du har egen bil . 

DINE OPGAVER 
• Daglig kommunikation med kunder 
• Support til Head of Travel Retail 
• Forsyne kunder med stamdata, marketingsmateriale, 

mm. 
• Håndtering af ordrer og supplereringer samt fore-

spørgsler om leveringstider 
• Besøge vores kunder og sørge for at Pilgrim er repræ-

senteret på bedste vis 
• Diverse ad hoc opgaver 

VI FORVENTER 
• Du har erfaring fra en lignende koordinerende stil l ing
• Du taler og skriver flydende engelsk (og gerne tysk)
• Du har solid erfaring med Office pakken, projektsstyring 

(og kendskab til FO365 er en fordel)
• Du motiveres af struktur og formår selv at danne dig et 

overblik og finde løsninger
• Du er udadvent og trives med samarbejde på tværs af 

virksomheden
• Du er glad og positiv  

VI TILBYDER
Vi tilbyder en fuldtidsstil l ing i en international smykkevirk-
somhed med stor faglig og personlig udvikling. Du bliver 
en del af en familieejet og drevet virksomhed, hvor vi 
løfter i flok og drager omsorg for hinanden samtidig med, 
at ambitionsniveauet er højt. 

SEND DIN ANSØGNING
Har du spørgsmål til stil l ingen, er du velkommen til at  
kontakte Louise Rohde, Head of Travel Retail , på mail  
lr@pilgrim.dk eller tlf.: 29 74 31 47 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning samt CV inkl. 
billede på job@pilgrim.dk. Mærk venligst emnefeltet ”Sales 
Coordinator Travel Retail ”. 

Ansøgningsfrist : Hurtigst muligt, da vi afholder samtaler 
løbende 

Ansættelsesstart : Hurtigst muligt, gerne 1. november, men 
vi venter naturligvis på den rette kandidat. 

Med næsten 40 års erfar ing inden for håndlavede smykker,  og med sol ide rødder i  Skanderborg ,  har Pi lgr im s lået s ig fast som et stærkt smyk-
kebrand i  både ind- og udland.Pi lgr im er en dansk ,  fami l ieejet v irksomhed, som på verdensplan har ca.  200 engagerede og posit ive medarbej-
dere,  der al le sætter en dyd i  at skabe succes for v irksomheden. P i lgr im er en dynamisk v irksomhed, hvor hjertevarme og respekt for medmen-
nesker er dyder,  der pr ior i teres højt.  Du kan læse mere på www.pi lgr im.dk.

JOIN THE 
JOURNEY

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG!

VI SØGER EN
SALES COORDINATOR 
TIL TRAVEL RETAIL 


