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INSIDE SALES KOORDINATOR  

TIL KØBENHAVN 
 

datacompagniet, København  

datacompagniet vokser, så vi søger en engageret og erfaren Inside Sales koordinator, der skal hjælpe os med 

at gennemfører projekter og servicere vores kunder. Vores strategiske fokus er på infrastruktur, sikkerhed, 

compliance og drift. 

 

Vi leder efter en serviceminded kollega som brænder for sit fag og som synes at IT og kundeservice er det 

fedeste i verden. Har du overblik og stærk til at skabe, udvikle og fastholde relationer til kunder og kollegaer 

er det måske dig som skal med på vores væksteventyr. 

 

Som en naturlig del tager vi ansvar. Derfor har datacompagniet en klar CSR-politik, hvor vi søger løsninger 

der tager højde for miljøet, ligeværd og samarbejde, ligesom vi arbejder med at udvikle TEC elever til nye 

stærke talenter. 

Vi er et kompetent og dedikeret team på 20 personer, med kontor midt i København. Innovation, fællesskab 

og vedholdenhed er en del af den dna, som vil være med til at tage datacompagniet op til next level, skal du 

med på rejsen? 

 

OM JOBBET 

 

Dit forretningsfokus vil være inden for følgende områder:  

 

✓ Ordrebehandling via webshoppen med priser og produkter 

✓ Telefonisk kontakt med kunder og partnere 

✓ Opfølgning på restordrer - vi kontrollerer, at kunden har modtaget de bestilte varer 

✓ Indhente/forhandle bid-priser fra partnerne. 

 

Det er derfor vigtigt, at du: 

 

✓ Er åben og parat til at tilegne dig ny viden.  

✓ Er effektiv, indlevende og imødekommende, så kollegaer, kunder og partnere oplever os som 

værdiskabende.  

✓ Er mødestabil. 

✓ Taler og skriver flydende dansk. 
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OM DIG 

 

✓ Erfaring vægtes højt. 

✓ Har et godt overblik og forståelse for it-forretnings løsninger. 

✓ Er aktions orienteret og udadvendt. 

✓ Arbejder struktureret og gør opgaverne færdig. 

 

VI TILBYDER DIG 

 

✓ Et udfordrende job, hvor dine kompetencer vil blive brugt. 

✓ En virksomhed, der prioriterer at bruge ressourcer på at udvikle, og kompetence opgraderer sine 

medarbejdere. 

✓ Du får gode og dygtige kollegaer med kant, karakter og dybde. 

✓ Socialt arbejdsmiljø med fredagsbar, DHL løb og diverse andre aktiviteter. 

✓ Den bedste beliggenhed i hjertet af København. 

✓ Løn, pensionsordning og sundhedsforsikring, følger branchen. 

✓ Smartphone, Laptop og internet. 

 

 

Er du klar på at løfte rolle som Inside Sales koordinator, hører vi gerne fra dig.  

 

SØG STILLINGEN 

 

Vi har kontor i Toldbodgade i hjertet af København.  

Tiltrædelse; september eller før. Vi indkalder løbende til samtaler og modtager derfor gerne din ansøgning 

snarest muligt. 

 

Send din korte ansøgning og dit CV til job@datacompagniet.dk 

Yderligere information fås hos: Ricki Stennicke, 3391 2091 

mailto:job@datacompagniet.dk

