
WANTED
After Sales Supporter  

elvstromsails.com

Brænder du for sejlads og elsker du at finde gode løsninger til kunderne?

Så er det måske lige dig, vi mangler!
Med reference til salgschefen får du en central rolle i salgsorganisationen. Du kommer i høj grad til at agere 
bindeled mellem vores kunder – forhandlere såvel som slutkunder – til vores sejlloft og den interne organisation 
i øvrigt. Din fornemste opgave er at finde løsninger, der sikrer tilfredse kunder.

Jobbet
• Håndtere reklamationer og kundehenvendelser
• Kundesupport via mail og telefon – nogen rejseaktivitet
• Kvalitetsudvikling og kontrol
• Ad hoc opgaver i salgsorganisationen

Hvad har du
Mest af alt har du en bred erfaring med sejlads. En erfaring, der gør dig i stand til at forstå og rådgive kun-
derne if.t. blandt andet håndtering af sejl. Måske har du en erhvervsmæssig baggrund fra branchen, alter-
nativt anden relevant erfaring i kombination med kendskab til sejlads, trim og rig. Du evner at bevare roen, 
selv i pressede situationer og har overblik nok til at kunne vurdere de sager, du præsenteres for. Din tilgang 
er imødekommende og du forstår at kommunikere både internt og eksternt, og så sætter du en ære i at 
følge sagerne til dørs – til tiden. Da vi opererer internationalt må du kunne begå dig på dansk og  engelsk, 
ligesom tysk er en fordel.

Vi tilbyder 
Du bliver tovholder på vores after sales opgaver på tværs af vores internationale organisation. Du får et 
job med stor frihed og en unik chance for at præge dit eget job og udvikle dig selv sideløbende. Alt dette i et 
samarbejde med et team, som har ukuelig passion for det, de laver.
 
Tiltrædelse, arbejdssted og lønpakke 
Tiltrædelse efter aftale. Det primære arbejdssted er vores hovedsæde i Aabenraa, men der vil kunne 
forekomme nogen rejseaktivitet. Du tilbydes en lønpakke, som svarer til kvalifikationer og ansvar.  

Ansøgning og spørgsmål 
Venligst send din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter til Elvstrøm Sails A/S, Paul Elvstrøms Vej 
4, 6200 Aabenraa, mærket ”After Sales Supporter” - gerne på mail til cdh@elvstromsails.com. Ansøgnings-
fristen er 7. januar 2022.  Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte salgschef, Christian 
Due Hammershøy direkte på telefon 2080 6201 eller e-mail cdh@elvstromsails.com. 

Om Elvstrøm Sails:
Elvstrøm Sails er et af de førende sejlbrands i Europa. Med en historie der går mere end 65 år tilbage, driver vi 
vores primære forretning fra hovedsædet i Aabenraa. Vi producerer og sælger sejl til fritidsbåde i store dele 
af verden, med hovedfokus på det europæiske marked. Vores kunder er værfter og private kunder, der handler 
gennem vores forhandlernetværk.


