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Spændende nyoprettet stilling hos PLIXXENT A/S 

Vi søger en energifyldt kommerciel salgsprofil til vores Sales Back Office i Randers.  

DIN NYE UDFORDRING 
Du bliver en del af PLIXXENT Gruppens højt motiveret team på omkring 300 medarbejdere fordelt på vores lokationer i 
Tyskland, Danmark, Italien, Spanien, Storbritannien og Holland. Sammen med vores øvrige salgsteam rundt om i 
Europa og i tæt samarbejde med vores danske supply chain vil du blive ansvarlig for Sales Back Office opgaver for 
vores mindre og mellemstore danske og udenlandske kunder. 
 
Du får direkte reference til Head of Sales Region Northi PLIXXENT A/S.  
 

 

Dine primære opgaver og ansvarsområder:  

■ “First point of contact” kommerciel håndtering af vores mindre og mellemstore herunder daglig kontakt og support på 

tekniske henvendelser 

■ Kommerciel opfølgning på eksisterende og nye kunder 

■ Oprettelse og vedligeholdelse af kunder i SAP herunder masterdata og salgspriser 

■ Oprettelse og vedligeholdelse af salgsafdelingens Standard Operating Procedures 

■ Håndtering af vores Side line Business  

■ WEBshop keyuser samt support til vores salgsteam 

■ Dokument support til vores salgsteam (Technical Data Sheets og Safety Data Sheets) 

  

FAGLIGE KOMPETENCER 
■ Du har erfaring fra en stilling med teknisk salg 

■ Du har en positiv indstilling og løsningsorienteret tilgang 

■ Du evner at skabe kontakter igennem telefonen 

■ Du er opsøgende og udadvendt 

■ Dine IT-kundskaber sidder i skabet med Office-pakken 

■ Du taler og skriver flydende engelsk. Andre sprog er en fordel 

 

 

PERSONLIGE KOMPETENCER  
■ Du er proaktivt med en ”can do” attitude og selvstændig med et stort kommercielt drive 

■ Du har overblik til at løse mange sideløbende opgaver og stadig levere rettidigt  

■ Resultat og præstationsorienteret 

■ Løsningsorienteret, struktureret arbejdstilgang, troværdig og serviceminded 

■ Kan lide at arbejde i en international virksomhed 

 

 
HVAD DU KAN FORVENTE 
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PLIXXENT A/S har en flad organisation med et entreprenør mindset. Vi tilbyder et attraktivt job i en mindre virksomhed, 

hvor tonen er uformel og ligefrem. Der lægges stort vægt på medarbejdernes trivsel og frihed til at bidrage med egne 

ideer og frihed under ansvar. Vi dyrker en kollegial atmosfære og arbejder på en projektorienteret måde. 

 

Attraktiv gage pakke inklusive bonusordning og sundhedssikring. Begrænset rejseaktivitet vil kunne forekomme og vi er 

fleksible i forhold til din daglige arbejdsplads, som enten kan blive på vores fabrik i Randers eller vores kontor i Otterup 

eventuelt kombineret med mulighed for delvis hjemmearbejdsplads.  

 

PLIXXENT Group blev grundlagt i 2019 fra Systems House Division of Covestro. PLIXXENT tilbyder innovative 

polyuretan baserede teknologier. Som specialist inden for standardløsninger og skræddersyede systemer ledsager vi 

vores kunder gennem hele værdikæden – fra indledende konsultation til eftersalgssupport. Dybdegående knowhow 

inden for udvikling, produktion og forarbejdning af polyuretaner, fleksibilitet i indkøb af råmaterialer og et europæisk 

team med årtiers erfaring gør os til en pålidelig, højt ydende partner – og en attraktiv arbejdsgiver med en bred vifte af 

karrieremuligheder. 

 

 

BLIV EN DEL AF VORES TEAM 
Vi ser frem til at høre fra netop dig, og gør opmærksom på at vi løbende afholder samtaler, så fremsend hurtigst muligt 

og inden ansøgningsfristens udløb den 2. april 2022 til: career@plixxent.com. 

 

PLIXXENT respekterer princippet om lighed, når man ansætter folk. Vi diskriminerer ikke på grund af religion, race, 

national oprindelse, køn, hudfarve, seksuel orientering, handicapstatus eller lignende karakteristika. Al ansættelse i 

PLIXXENT besluttes ud fra baggrundserfaring, viden og fortjenester i henhold til vores forretningsbehov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSØG NU!   
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