eGISS Print Solutions søger en Operations Specialist
Vil du være del af en global organisation i rivende udvikling og tage en aktiv rolle i et af
branchens mest erfarne teams?
eGISS Print Solutions sælger printløsninger til både danske og internationale kunder, og vi har store
ambitioner. Vores mål er være international førende leverandør af managed printløsninger af høj kvalitet til
glade og tilfredse kunder.
eGISS er en organisation i vækst, og tempoet er højt, så vi søger endnu en kollega til vores kontor i
Birkerød.

Dine opgaver
Du vil indgå i et af printbranchens mest erfarne teams, og vil som Operations Specialist få en aktiv og
samlende rolle i teamet mellem kunder, partnere og sælgere. Dine opgaver vil blandt andet være:
✓ Ordrehåndtering og salgssupport med ansvar for salgsopfølgning for kunder og partnere.
✓ Salgsbackup, herunder planlægning af logistik og vareindkøb i tæt samarbejde med de relevante
afdelinger.
✓ Licenshåndtering.
✓ Koordinering af konsulenter.
✓ Styring og koordinering af, at drifsaftalerne bliver overholdt.
✓ Daglig kontakt for vores partnerforretning.
✓ Projektkoordinering ved udrulning og implementering af leverancer på både små og store
projekter.
✓ Vedligeholdelse af kunde- og kontraktdatabaser.
✓ Optimering af interne processer.

Vores forventninger
Kan du manøvrere i en kompleks hverdag med fokus og overblik, er struktur og orden en del af din
værktøjskasse, og kan du lide et miks af administrative og kommercielle opgaver, så er du godt på vej til at
blive en del af vores stærke print team.
Du er en udpræget team-player, der ønsker at spille dine kollegaer i teamet stærkere med det gode
samarbejde for øje. Du er servicemindet og sætter en ære i at opbygge relationer til kunderne på en god
positiv og engageret måde.
Vi ser gerne, at du har erfaring fra en lignende stilling i Print eller IT-branchen, eller på anden måde har et
godt kendskab til arbejdsgangene i branchen.
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Vi forventer evnen til at arbejde selvstændigt og til at tage ansvar – selvfølgelig med støtte/opbakning fra
”os andre”. Da vi er internationalt orienteret, forventer vi også, at du kan kommunikere ubesværet på
engelsk i tale og skrift.

Vi tilbyder
✓ Gode og dygtige kollegaer i en virksomhed med et stærkt sammenhold. Du vil indgå i et team med
erfarne kollegaer og stærk faglighed.
✓ Mange muligheder for at sætte dit præg på løsningerne.
✓ En dynamsisk hverdag i et uformelt miljø, hvor vi lægger vægt på, at vi har det sjovt sammen.
✓ Systemer og processer i konstant udvikling, for kontinuerligt at sikre understøttelse af eGISS’
udvikling og vækst.
✓ Individuel løn efter kvalifikationer.
✓ Pensions – og sundhedsordning samt en pallette af personalegoder.
Der er tale om en fuldtidsstilling, og du vil arbejde fra vores hovedkontor i Birkerød. Vi sigter mod, at du kan
starte snarest muligt.
Synes du, at ovenstående passer på dig, og vil du gerne være en del af vores team og vækst, så send din
motiverede ansøgning og CV til job@egiss.net senest den 21. januar. Vi indkalder løbende til samtale, så
send gerne snarest.
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte MPS Operations Specialist
Gitte Berg på tlf. 2845 7570 eller Group COO René von Staffeldt Beck på tlf. 5339 1721. Du kan læse mere
om eGISS på www.egiss.net

Hos eGISS simplificerer og leverer vi komplette IT-hardware løsninger til medarbejdere i store globale
virksomheder. Vi er ansvarlige for hele processen og leverer IT udstyr i mere end 130 lande. Vi har kontorer
og lagerfaciliteter i Danmark, USA, Kina, Indien, Indonesien, Schweiz, Sydafrika, Brasilien og Mexico. I
Danmark bor vi i Birkerød og i Hinnerup – hvor vores Warehouse & Deployment Center også holder til. Vi
har langvarige kunderelationer, og vi gør os hver dag umage med at udvikle vores relation til de enkelte
kunder og være deres foretrukne IT-samarbejdspartner.
eGISS har på få år formået at etablere sig globalt og leverer IT-løsninger til nogle af de største koncerner i
verden. Vi er en dynamisk virksomhed med en stærk virksomhedskultur, og vi arbejder seriøst og
professionelt med vores kunder og respekterer i høj grad hinandens indsats og opgaver. Vi er dedikerede og
samarbejder om at få løst de daglige opgaver og samtidig udvikle vores virksomhed for at skabe ensartet
kvalitet og tilfredse kunder.
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