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Struktureret salgssupporter til administrative opgaver 
 
MAKI A/S er på en fantastisk rejse, hvor gåpåmod og godt købmandskab har ført virksomheden op blandt de 
førende distributører af legetøj i Norden. Du vil som kollega i salgssupport få en central rolle i vores fortsatte mål 
om at være Nordens førende distributør af legetøj og produkter til børn.  
 
Om jobbet:  
 
Dine primære opgaver som kollega i salgssupport vil være at sikre 100% ”orden i penalhuset” i forhold til vores 
ordrepulje mm. Du er den ideelle kandidat, hvis du er super detaljeorienteret, drives af at have styr på tingene og 
kan lide at skabe struktur omkring dig. 
Det er vigtigt, at du kommer med en lyst til at spille en central rolle i, at vi som virksomhed konstant stræber efter 
at bliver en endnu bedre leverandør til vores kunder. 

Primære arbejdsopgaver: 
 

• Vedligeholdelse af vores ordrepulje 

• Opdatering af ordrer ved ændringer fra leverandører 

• Kontakt til marketing ifm. udsendelse af kampagnematerialer 

• Sikre korrekte priser på ordrer ved prisændringer 

• Opfølgning på displays 

• Udarbejdelse af kreditnota til kunder 

• Oprettelse af kunder i NAV 

• Vedligehold af kundedata  

• Administrativ support til vores sales support team 

Dine faglige kvalifikationer: 
 

• Du taler og skriver engelsk og dansk. Har du kendskab til de øvrige nordiske sprog er det en fordel, men 
ikke et krav 

• Du er superbruger i Navision, Excel og eventuelt også Perfion. Og det er et stort plus at du har en god IT-
forståelse  

• Du har minimum nogle års erfaring fra en lignende intern stilling, hvor struktur i ordre og stamdata har 
været en nøgleopgave 

• Du har haft succes med ovenstående opgaver i en tidligere stilling og kan være med til at udvikle os i en 
positiv retning 

Dine personlige egenskaber: 
• Du synes det er spændende at være med til at skabe struktur omkring dig 

• Du er super detaljeorienteret 

• Du er god til at danne dig et overblik og ”få løst tingene” 

• Du er initiativrig, selvmotiverende og venter ikke på at opgaverne lander på dit bord 
• Du er en teamplayer  

 
Vi glæder os til at høre fra dig  
Synes du det lyder spændende, så send os din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til jobs@maki.dk med emnet 
”Salgsupporter - Backoffice”.  
 
Ansøgningsfrist: 10/1-2022   
Tiltrædelse: Hurtigst muligt 
Arbejdssted: Maki A/S, Hårupvej 22D, Hårup, 8600 Silkeborg.  
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