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                                             Member of the uvex group 
 
SwedSafe AB är en ledande tillverkare av hörselskydd, med fokus på öronproppar i 
olika typer och material. Produktionen sker i Sverige och till allra största delen i vår nya 
anläggning i Tyringe. 
 
Vi söker nu  

Ordermottagare / Innesäljare   
 
Vi fortsätter expandera och till vårt nya huvudkontor i Tyringe söker vi nu en engagerad person 
för en tjänst som ordermottagare / innesäljare på minst 75% arbetstid. 
Dina primära arbetsuppgifter blir:  

- Ta emot, registrera, orderbekräfta och följa upp kundorder.  
- Vara kundens primära kontakt i dagliga/allmänna frågor rörande leveranser, order, bokning av 

frakter och andra kundrelaterade frågor, dvs vårda våra kunder.  
- Bokföra och fakturera levererade orders, samt följa upp betalningar. 
- Vara länken mellan kund och intern produktionsplanering. 
- Tillsammans med kund eller respektive säljare ta fram prognoser på framtida behov för 

respektive kund.  
- Följa upp volymkontrakt med aktuella kunder. 
- Viss egen bearbetning av mindre kunder.  
- Visst arbete med underhåll av register och specifikationer i våra system  

Vem är du? 
I den här rollen ser vi en positiv, engagerad, driven, social och initiativrik person som är flexibel 
och prestigelös i sin yrkesroll. Du är strukturerad och klarar av att hålla många bollar i luften 
samtidigt. Vi ser mer till engagemang, personlig drivkraft och erfarenhet av liknande arbete än 
formell utbildning. Då vi har kunder över hela världen skall du tycka om att jobba i en 
internationell miljö. En riktig och mycket viktig lagspelare! 
Profil: 

- Gymnasial utbildning. 
- Erfarenhet av affärssystem, gärna Microsoft Navision. 
- Goda kunskaper i MS Office, framför allt Excel. 
- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska. Tyska och ytterligare språk är en fördel.  
- God social förmåga, då tjänsten har många olika kontaktytor. 
- Erfarenhet av liknande jobb. 
- Tycka om ordning och reda.  

Ansökan skickas till info@swedsafe.se senast 6 november , men vänta inte då vi 
kommer att kalla till intervjuer löpande. 
Frågor om tjänsten skickar du till goran.berg@swedsafe.se 

 
 


