
 
 

 
 
 
 
 
Salgssupport til det svenske marked 
 
Hos Co2Pro arbejder vi med vedvarende energi. Og der er stor efterspørgsel efter solceller, så 
aktivitetsniveauet er højt. Derfor har vi brug for en ny kompetent og engageret salgsmedarbejder 
til at hjælpe til på vores hovedkontor i Ikast.   
 
Jobbet 
I jobbet støtter du vores sælgere ved at hjælpe med ordrer, tilbudsgivning, telefonbetjening, 
opfølgning og andet forefaldende arbejde på kontoret.  
 
Du deltager bl.a. i løsning af: 

− Tilbudsgivning og opfølgning herpå 
− Ordreindtastning  
− Opdatering af produktdata  
− Telefonbetjening 
− Indtastning i og vedligeholdelse af webshop 
− Disponering af ordrer og varer 

 
 
Din profil 
Du er positiv og hjælpsom. Du elsker at være en del af et team, evner at tilegne dig ny viden og 
arbejder professionelt og med kunderne i fokus. Du har evt. erfaring fra et andet job som 
salgssupport. Du er skarp på detaljen og sætter en ære i at levere et godt stykke arbejde. Og så er 
du typen, som selvfølgelig hjælper med de ad hoc opgaver, der skal løses, for at dagligdagen i 
huset fungerer. Du taler og skriver korrekt svensk og fungerer også fint med kundekontakt.  
 
Vi forventer, at du: 

− Har erfaring fra andet arbejde på kontor 
− Har erfaring med salg og kundekontakt 
− Er en sikker bruger af Office programmerne, samt har flair for IT-systemer 
− Er fleksibel og har det godt med at opgaver løses inden for korte deadlines 
− Er god til at organisere og arbejde struktureret 
− Er holdspiller og trives med alsidighed i dine opgaver 
− Er initiativrig, selvstændig, serviceminded og ansvarsbevidst 
− Du taler og skriver svensk og dansk 
− Gerne teknisk interesseret og med en passion for miljørigtige løsninger  
− Trives i et travlt miljø og kan have mange bolde i luften uden at tabe nogen 
− Har godt humør og bidrager positivt til stemningen selv ved travlhed 

 



 
 

Vi kan til gengæld tilbyde dig:  
- Et spændende job og en afvekslingsrig hverdag 
- En kombination af selvstændige arbejdsopgaver og tæt samarbejde 
- 20 kompetente, glade og engagerede kolleger 
- En flad organisation med en uhøjtidelig tone og kort fra ide til handling 
- Et fagligt professionelt team i en virksomhed med familiær stemning 
- Mulighed for hver dag at arbejde for en grønnere verden  
- Løn efter kvalifikationer 

 
 
Interesseret? 
Er du interesseret og vil vide mere, så kontakt CEO & Partner Henrik Kayerød Jochumsen  
på tlf. +45 72 44 06 00. Søg jobbet pr. mail til job@co2pro.dk.  
Skriv Salgssupport i emnefeltet.  
 
Indkomne ansøgninger behandles løbende.  
 
Fuldtidsstilling 
Arbejdssted: Nygade 95 A, 7430 Ikast.  
 
 
Om Co2Pro 
Co2Pro er en mindre virksomhed, men en af Skandinaviens større grossistvirksomheder inden for 
energioptimering, med salgskontorer i Danmark, Sverige og Polen. Vores kunder er primært 
installatører og vores vigtigste kompetencer er rådgivning og projektering/dimensionering af alt 
fra mindre anlæg til specialløsninger inden for solceller. Vi har et stærkt kundefokus, og kvaliteten 
i vores medarbejderes arbejde er afgørende for vores succes. Vores kunder skal have den 
optimale, energioptimerende løsning for netop deres projekt, som både bidrager til lavere Co2-
udledning og giver den bedste forrentning og besparelse i energiudgifter. Det får du nu chancen 
for at arbejde med.  
 
Se mere på www.co2pro.dk  
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