
SALES SUPPORT COORDINATOR TIL DANSK BELYSNINGSBRAND
med projektfokus og supply chain forståelse (37 t.)

OM NUURA
Vores mål er at skabe unik og æstetisk belysning, som afspejler den overdådighed og glæde, der findes i den 
nordiske natur. Altid med udgangspunkt i lysekronen tilbyder Nuura belysningskollektioner, som beriger og 
fuldender indretningen i private hjem eller offentlige steder. Ved at kombinere elegant design og den nyeste 
teknologi, stræber vi efter at skabe unik kvalitetsbelysning, som har en positiv indflydelse på vores velbefin-
dende og vi udvælger nøjsomt materialer af den højeste kvalitet. Nuura betyder lys og ære. 

STILLINGEN
Stillingen omfatter Nuuras sales support til kontraktmarkedet, hvor du vil have ansvaret for at vores kontraktkunder bliver 
mødt med tårnhøj service, smil og vigtigst af alt: korrekte leveringer - til tiden.  Du vil have tæt sparring med supply chain 
samt vores øvrige kundeservice funktioner, som pt. består af 2 medarbejdere. Nuura har realiseret en stærk vækst siden 
lanceringen af de første produkter i februar 2018, og har nu behov for at professionalisere organisationen yderligere. 

Du har relevant arbejdsmæssig erfaring, måske har du haft supply chain koordinerende opgaver før og du er 
superbruger i Navision. Du lægger stor vægt på at have orden i dine ting, og er dygtig til at strukturere dit arbejde. 
Måske har du erfaring med ledelse, som du kan drage nytte af i denne stilling.
Du er dygtig til at få det bedste ud af samarbejdet med leverandørerne, herunder vores samarbejde med vores 3. 
parts lager. Du sætter en ære i at Nuura yder fantastisk kundeservice, og vil sammen med dygtige kollegaer arbejde 
fokuseret på at Nuura bliver forhandlernes foretrukne leverandør. Du forstår at i en lille virksomhed er det afgøren-
de, at man yder sit maksimale hver dag. Du har stor lyst til at indgå i et lille team med store drømme og ambitioner 
for fremtiden. Du taler og skriver dansk og som minimum også engelsk.

VI TILBYDER 
En spændende hverdag med gode personlige og faglige udviklingsmuligheder i et lille team. Vi tilbyder frihed un-
der ansvar, og forventer at du bidrager med god energi og kompetence. Vi arbejder generelt 3-4 dage fra kontor i 
Kbh. K og 1-2 dage hjemmefra.

Vi har brug for dig senest d. 1. september 2021, så send venligst din ansøgning og CV senest d. 21. juli til  Nadia 
Lassen på nl@nuura.com. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

DIN PROFIL
Du er servicemindet og yderst detaljeorienteret. Du sætter en ære i at overholde deadlines og forstår vigtigheden af at vi 
lykkedes med specialordrer – store som små. Du forstår at salgssupportafdelingen er rygraden i virksomheden, og løber 
gerne stærkt når der er ekstra brug for dette. 

nuura.com


