JOBOPSLAG – AFTERSALES MANAGER

Garia er i udvikling og søger derfor en Aftersales Manager til at sætte sit digitale fodspor på kontoret i
Viborg. Trives du i en mindre virksomhed med høje ambitioner og et dynamisk miljø? Har du teknisk flair og
et stort drive, er det dig vi leder efter. Jobbet er fuldtid med tiltrædelse snarest.
Som vores nye Aftersales Manager får du en unik mulighed for at sætte dit helt eget præg på denne
spændende nyoprettet stilling. Du får bl.a. ansvaret for at sikre den fortsatte gode service til vores kunder og
forhandlere. Derudover vil du i tæt samarbejde med vores kollega i USA være med til at skabe retningen for
vores fremtidige succes.
OM GARIA

Garia er et dansk firma som udvikler, producerer og sælger Golf- og Utility-biler. Køretøjerne udvikles i vores
hovedkontor i Greve, produceres i Viborg og sælges i hele verden.
Hos Garia søger vi de mest engagerede mennesker, som ønsker at indgå i vores dynamiske team. Alder, køn
og etnicitet er underordnet, så længe du er arbejdsom, grundig, fleksibel og positiv.
Vores fælles værdisæt er bygget på design, kvalitet og passion.
Garias produkter kendetegnes ved den højeste kvalitet og bedste performance i branchen.
Læs mere på garia.com eller gariautility.com.
DU VIL BLIVE EN DEL AF

• Et dynamisk hold på vores kontor i Viborg med en lav gennemsnitsalder
• Et internationalt firma i vækst
• En virksomhed hvor du kan sætte dit eget præg
A R B E J D S O P G AV E R

Dine arbejdsopgaver vil primært være:
•
•
•
•
•
•

After Sales support
Kunde- og forhandlerbesøg
Månedlig salgsplanlægning samt target
Digitalisering af tech support og behandling af garantisager
Digitalisering af manualer
Opsætning af webshop
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Da vi er en mindre virksomhed, skal du være indstillet på at få opgaver, der ligger udenfor dine normale
arbejdsopgaver. Du må forvente moderat rejseaktivitet i forbindelse med besøg til kunder og forhandler.
K VA L I F I K AT I O N E R

Vi forstiller os, at du har erfaring med Aftersales og support. Derudover ser vi gerne, at du har forståelse og
interesse for autobranchen. Den rette kandidat kan være uddannet ingeniør eller fra eksportbranchen. Dine
kompetencer og erfaringer fra tekniske brancher med høj produktforståelse vil veje tungt.
Vi ser gerne, at du har stor teknisk forståelse og erfaring med ERP AX 2012. Du forstår at sammenbinde
webshop og AX. Du skriver og taler dansk og engelsk på forretnings niveau.
Det vil være et plus, hvis du har erfaring med eksportsalg til hele verden.
For at lykkedes i denne rolle er det vigtigt at du ser muligheder og forstår at drive et selvstændigt projekt fra
start til slut.
Du skal have gyldigt B-kørekort.
PERSONLIGHED

Det er vigtigt, du har et stort overblik og er analytisk i din tankegang. Du er serviceminded og udadvendt.
Du har gode samarbejdsevner og det falder dig naturligt at skabe relationer.
Derudover søger vi en person, som er initiativrig og selvkørende samt vant til at håndtere store projekter.
ANSØGNING

Din ansøgning samt CV og evt. referencer skal sendes til career@garia.com - i emnefelt skrives “Aftersales
Manager”. Ansøgninger vurderes løbende med ansættelse, så snart den rette kandidat er fundet.
K O N TA K T

Har du spørgsmål til stillingen. er du velkommen til at kontakte:
Christoffer Hansson (COO) på telefon 40 85 55 94 eller på e-mail cha@garia.com
Nikolaj Frydenlund (Quality Engineer) på telefon 40 55 03 92 eller på e-mail nfr@garia.com
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