
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Export Sales Coordinator – tag styringen på internationale ordrer  

Danpo, Farre 

Vil du sikre, at Danpos ordrer kommer sikkert og rettidigt ud til vores internationale kunder? 

Så tilbyder vi en hverdag med fart på, hvor du løser alle typer udfordringer, der er forbundet med ordrer og 

fragt. Samtidig vil du opbygge vedvarende relationer med kunder i Asien, Sydafrika og Europa. 

Du bliver ikke bare en del af vores internationale eksportafdeling med gode kolleger og interessante kunder. 

Du bliver også en del af Danpos rejse mod hele tiden at forbedre dyrevelfærden og bæredygtigheden i vores 

produktion. Noget vi bl.a. fremmer gennem initiativet de danske familiegårde.  

 

Du sikrer ordren, fra den lander på dit bord, til varerne er hos kunden 

Som Export Sales Coordinator får du en bred kontaktflade med Lager, Logistik, Salg, dine kunder og 4 dygtige 

kolleger i eksportafdelingen. Vi har et godt team, hvor vi lægger stor vægt på at hjælpe hinanden med 

opgaverne, selvom vi har hver vores kundeportefølje. Ordrerne kommer ind på telefon eller mail –  enten fra 

sælgerne eller direkte fra kunden, og du sørger for, at varerne leveres til aftalte tidspunkt.   

 

Ordrestyring i et internationalt perspektiv 

Vi leverer til mange lande, så der er mange forskellige udfordringer omkring lovgivning, 

leveringsbetingelser og fragt, og dine opgaver er aldrig ens. Derfor er det vigtigt, at du har is i maven og 

tungen lige i munden, for der er ikke plads til forsinkelser, når man arbejder med fødevarer. Dine opgaver 

inkluderer bl.a.: 

 ordrestyring/ordrebehandling samt fragtafregning, fakturering og evt. reklamation 

 koordinering med kunden, salg og lager omkring kvalitet, lagerstatus og priser 

 opdatering af prislister og vores HowToDo-manual 

 indtastning af prognoser og opfølgning 

 

Faglig udvikling i en dynamisk virksomhed 

Hos Danpo drives vi af efterspørgsel frem for produktion. Det er kundernes ønsker og behov, der driver os. 

Det betyder, at du kommer til at færdes i et miljø og en branche, der udvikler sig hele tiden. Vi lægger vægt 

på at facilitere din faglige udvikling og hjælpe dig med at udleve dine ambitioner.  

 

Har du solid erfaring med ordrestyring? 

Du kan komme med nogle års erfaring fra en lignende stilling eller have siddet som speditør. Alternativt har 

du en baggrund inden for salgsbackup, internt salg eller ordrebehandling/styring og er klar til at tage det 

næste skridt. Du har måske endda erfaring fra fødevarebranchen, så du kender til de udfordringer, der knytter 

sig til fragt af fødevarer. Vi lægger vægt på, at du: 
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 har gode IT-kundskaber og behersker engelsk i skrift og tale – også gerne tysk 

 er en god købmand, og at du er struktureret, løsningsorienteret og handlekraftig 

 er en teamplayer, og at du er nysgerrig efter at lære nyt og dele din viden med dit team 

 vil være med til at udfordre og optimere vores forretningsgange gennem konstruktiv feedback 

 kommunikerer let med kolleger, leverandører og kunder 

 

Lyder det som noget for dig? 

Vi holder samtaler løbende, og vi forventer ansættelse pr. 1. januar 2018. Send gerne din ansøgning og dit 

CV hurtigst muligt til personale@danpo.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 

kontakte Teamleder kundeservice eksport Gitte Kjær Fejrskov 30184049 eller HR Konsulent Mette Høiseth 

30184029. 

Vi ser frem til at høre fra dig. 
 
 

Danpo – en del af Nordens største fjerkrækoncern 

Danpo A/S indgår i fjerkrækoncernen Scandi Standard, der er noteret på Børsen i Stockholm. Koncernen er 

Skandinaviens største forarbejdningsvirksomhed inden for kylling. Scandi Standard repræsenterer en ledende 

markedsposition og en årlig omsætning på cirka 5 milliarder kroner. Vi tilstræber at løfte kyllingekategorien til en stadigt 

højere standard på alle områder. 

 

 

 

mailto:personale@danpo.dk

