Innesäljare till Fagersta Stainless AB
Fagersta Stainless är en av de ledande tillverkarna i världen vad gäller rostfri valstråd och
dragen tråd. Vårt huvudkontor och produktion ligger i Fagersta, Sverige. I vårt valsverk
produceras c:a 55 000 ton valstråd årligen varav ungefär 10 000 ton bearbetas vidare till
dragen tråd. Fagersta Stainless har en omsättning på c:a 160 miljoner Euro och omkring 250
anställda. Våra produkter säljs över hela världen direkt från oss, eller via ett nätverk av
representanter. Fagersta Stainless ingår i Outokumpu-gruppen, en global ledare inom
rostfritt stål.
Vi söker nu en Innesäljare till vår Marknadsavdelning i Fagersta. Hos oss kommer du att
arbeta i en bred administrativ roll där huvudfokus är orderadministration, lager- och
orderhantering. I ditt dagliga arbeta har du kontakt med Fagersta Stainless kunder, främst
via telefon och e-post, för att ge support i frågor rörande order- och lagerstatus,
leveranstider och returhantering. Du arbetar även med löpande administration såsom
uppdatering av legeringstillägg och ansvarar för retur- och reklamationshantering. I det
dagliga arbetet har du dessutom många interna kontaktytor mot angränsande avdelningar
som ekonomi och logistik.
Om dig
Du som söker ska ha erfarenhet från liknande arbete inom orderhantering, kundsupport
eller ekonomi. Vi ser gärna att du har utbildning med inriktning mot ekonomi, logistik eller
motsvarande på gymnasienivå. För att trivas i arbetet behöver du känna dig bekväm i en
utåtriktad roll där du dagligen har många kontakter med kunder direkt över telefon och via
e-post. Du behöver även känna dig trygg i att kommunicera på såväl svenska som engelska,
gärna även tyska. Goda kunskaper i Office-programmen är en självklarhet och tidigare
erfarenhet från Jeeves eller annat större affärsprogram är meriterande.
Vi eftersträvar en organisation som präglas av mångfald. Vi ser därför gärna sökande i olika
ålder, kön och etnicitet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlighet så att vi kan skapa
dynamiska grupper.
Om anställningen
Tjänsten som Innesäljare är en provanställning, 6 månader, på heltid och ska tillsättas så
snart som möjligt. Som anställd hos Fagersta Stainless har du bl.a. tillgång till generösa
flextider, friskvårdsbidrag och andra förmåner.
Om ansökan
Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden, skicka därför in din ansökan redan
idag. Sista ansökningsdag är söndagen 3 februari 2019. Ansökan skickar du till
hr.fagersta@outokumpu.com. Bifoga CV och personligt brev i din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att
kontakta HR-specialist Madeleine Olivemark på 0223-455 07 eller Marknadschef Giacomo
Verlini på 0223-455 80.

Välkommen med din ansökan!

