
Jobopslag

Leading nordic distributor of IT and office products

Talstærk og dynamisk BID & Price Coordinator  
Despec Denmark A/S, Lynge

Har du lysten til at udvikle og implementere prisstrategier i en nordisk virksomhed i vækst? Og vil du være en del af en dynamisk virksomhed,  
hvor indlæringskurven er stejl og det kollegiale fællesskab højt? Så er du måske den rette kandidat til vores nordiske BID & Price team.
 
Hos Despec oplever vi en stor interesse for salg og håndtering af producentdrevne kampagner og særpriser for forhandlere og slutkunder via 
forhandlere. Dette område kalder vi for BID & Price. Vi har opnået en særlig markedsposition, da vi har valgt en kommerciel og proaktiv BID & Price 
strategi. Derfor mangler vi nu en ekstra kollega, som kan sikre, at vi fastholder vores stærke markedsposition. Foruden at holde en tæt dialog med 
producenter og forhandlere, indeholder arbejdet også afstemning, beregning, analyse og opfølgning.  
 

Din profil:
 
Måske du har en uddannelse indenfor økonomi, men savner kundekontakt - eller en kommerciel uddannelse, men brænder for det analytiske?  
Vi kan se mange forskellige baggrunde passe i denne rolle, men uanset er det en fordel, hvis du kan se dig selv i nogle af disse punkter:

• Proaktiv personlighed med stor lyst til at lære og udvikle sig
•	 Gode	Excel-færdigheder	samt	flair	for	tal	og	analyse
• Lysten til at kommunikere med både producenter og forhandlere 
• Evner at arbejde struktureret
• Gode kommunikative færdigheder på både dansk og engelsk, som er vores koncernsprog
• Kendskab til norsk er en fordel, men ikke et krav

 
Primære arbejdsopgaver:

BID

• Proaktiv kommunikation med nøgleforhandlere og producenter omkring opstart, udløb eller ændringer i BID
• Oprette, prissætte, opdatere og vedligeholde BID i dialog med producenter, forhandlere og salgsafdelingen
• Assistere i beregning, validering og rapportering af producent-tilgodehavender 

Pricing

• Assistere i analyse af nøgleprodukters prisudvikling i markedet
• Assistere i fastlæggelse, oprettelse og nedlukning af forhandler-prisprogrammer
•	 Assistere	i	analyse	af	firmaets	nettoindtjening	på	kerneforretningen

 

Vi tilbyder:
  
• Et spændende fuldtidsjob i en succesfuld, nordisk distributionsvirksomhed i vækst
• Godt onboarding-program, som sikrer, at du kommer bedst muligt fra start
• God pensionsordning, sundhedssikring og frokostordning
• En uformel og god arbejdsplads, hvor alle hjælper alle
• Mulighed for opstart snarest muligt

Lyder ovenstående som noget for dig? 
Send en motiveret ansøgning samt CV til vores HR-afdeling på hr@despec.dk med titlen ’BID & Price Coordinator’’ i emnefeltet.  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores Sales Manager, Mogens Rothmar, på telefon 45 74 14 30.
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