
Er du initiativrig, selvstændig, struktureret, dygtig til 
sprog, og har du lyst til at arbejde inden for mode-
branchen? Så er du måske vores nye salgsupporter.

Som salgssupporter hos PILGRIM vil du indgå i vores 
support team og blive en del af en international virk-
somhed, der tror på, at gode resultater skabes gennem 
engagement, kvalitet og samarbejde.

DINE PRIMÆRE OPGAVER & ANSVARSOMRÅDER
Følgende opgaver vil blive en del af din hverdag:
•   Administrativ support til salgsteamet primært  

i Tyskland, men også på andre markeder. 
•  Support til vores tyske Country Manager. 
•   Ordrehåndtering og ordreopfølgning. 
•   Support af store og små kunder. 
•   Kundekontakt via mail og telefon.

DINE KOMPETENCER
•  Gerne erfaring fra lignende job.
•  Gode tyskkundskaber i skrift og tale.
•  Godt kendskab til Excel.
•   Lyst til at arbejde med både salg og  

administrative opgaver.

DIN PROFIL
Det er vigtigt, at du er serviceminded og har gode
kommunikations- og samarbejdsevner, men også at du
trives ved at arbejde selvstændigt og tage et ansvar.
Vi vægter højt, at du kan håndtere flere opgaver ad
gangen, arbejder struktureret, har økonomisk forståelse 
og kan bevare overblikket i et til tider hektisk miljø.

SEND DIN ANSØGNING
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Susanne Stuhr på mail sus@pilgrim.dk eller på telefon 
40239968. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning samt CV 
inkl. foto på job@pilgrim.dk. Mærk venligst emnefeltet 
”Salgssupporter Tyskland”.

Der er tale om en fuldtidsstill ing i en moderne  
og fleksibel virksomhed. 

Ansøgningsfrist: 22. oktober.
Ansættelsesstart: Snarest.

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG.

PILGRIM SØGER 
SALGSSUPPORTER 
TIL HOVEDKONTORET I  SKANDERBORG

Med mere end 35 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 
smykkebrand i  både ind- og udland. P i lgr im forhandles i  dag i  mere end 35 forskel l ige lande, med f ire Fashion kol lekt ioner og to Class ic 
kol lekt ioner år l igt.  Med passion og kærl ighed t i l  håndlavede smykker,  ure og solbr i l ler,  følger Pi lgr im t idens tendenser og t i lbyder et miks af 
fashion og k lass iske smykker t i l  kv inder.  P i lgr im er en dansk ,  fami l ieejet v irksomhed, som på verdensplan har ca.  200 engagerede og posit ive 
medarbejdere,  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 
medmennesker er dyder,  der pr ior i teres højt.  Du kan læse mere på www.pi lgr im.dk.

VIL DU VÆRE 
EN DEL AF 
VORES UNIKKE 
SMYKKEKONCEPT?


