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International Account Manager (M/F) – Danmark | Lissabon
Om os
Paul Stricker er fokuseret på at skabe, udvikle og distribuere reklameartikler og har altid været en førende aktør i denne
branche.
Vi har et katalog med mere end 1300 forskellige produkter, som vi udvikler i vores hovedkvarter i Coimbra, og derefter
tilpasser vi dem ved hjælp af serigrafimetoder. Vi arbejder kun med B2B.
I dag har Paul Stricker mere end 1000 ansatte, 20 kontorer rundt om i verden, flere partnere, med det primære mål om
bedre og mere effektiv betjening af vores kunder, der er spredt i mere end 80 lande som Portugal, Spanien, Frankrig,
Brasilien, Tyrkiet, Polen og Sverige.
Takket være vores aggressive internationale ekspansionsstrategi er Paul Stricker tredoblet i størrelse i løbet af de sidste
4 år, og med vores 5 års plan opretholder vi en årlig vækstrate på over 40%. Væksten er opretholdt af dynamik og
ambitioner for hele holdet.
Som et resultat af den accelererede vækst søger vi en International Account Manager til det danske marked.

Hovedansvar
•
•
•
•

Ledelse af en lang række kunder på det skandinaviske marked;
Oprettelse af indkøbsordrer, budgetudvikling, strukturering af logistikaktiviteter, kommerciel opfølgning;
Tilstedeværelse på internationale messer;
Virksomhedskommunikation af virksomhedens image.

Arbejdsplan og beliggenhed:
•
•

Mandag til fredag mellem 8am og 5pm;
Lissabon, Portugal.

Profil
•
•
•

Indfødt eller flydende dansk;
Tidligere kontakt med kunder (præferentiel faktor);
Kendskab til grundlæggende computerværktøjer (Excel, Word, Outlook);

Vi tilbyder:
•
•
•

Integration i en dynamisk virksomhed, der værdsætter individuelle præstationer.
Professionel vækst og efteruddannelse.
Attraktiv løn efter erfaring.

For at ansøge om denne mulighed, bedes du sende dit CV til recrutamento@stricker.pt, med referencen
IAM.DEN_2021.
PAUL STRICKER - 75YEARS
Udvalgte kandidater vil blive kontaktet inden for 5 dage.

