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Indkøbs- og salgskoordinator 
med god forretningsforståelse 

Udarbejdelse og strukturering af pensumlister

Informationssøgning om nye udgaver, priser og levering

Udarbejde bogpakke tilbud

Disponering af indkøb til de boglister du er ansvarlig for 

Kundeekspedition (både i butik, telefon og web) 

Hjælpe med ud- og indpakning af bøger, samt varemodtage i Navision

Bestille ”of interest” bøger i samråd med de andre boghandlere og marketing.

Du har gode IT-kompetencer, da du primært arbejder i Excel og Navision

Du kan arbejde systematisk og struktureret og evner at bevare overblik

Du har gå-på-mod og er klar på at lære nye ting

Du er salgs- og serviceminded 

Du er ansvarsbevidst og kan overholde deadlines

Du er dygtigt kommunikativt, særligt på skrift

Du er fleksibel, stabil og er i godt humør – da vi godt kan lide et godt grin flere gange dagligt

Vil du være med til at sikre, at studerende på flere af landets uddannelsesinstitutioner trygt og
nemt kan anskaffe sig deres lærebøger? Er du skarp til Excel og synes det er fedt at arbejde i
digitale systemer/databaser? Så er du måske den boghandler/koordinator, vi søger hos
Polyteknisk Boghandel til vores afdeling i Ballerup. 

Din primære arbejdsopgave vil være at udarbejde og klargøre pensumlister for en hel

uddannelsesinstitution, hvor du i samarbejde med undervisere og studieledere finder frem til

hvilke bøger, der skal bruges. Du kommer til at have ansvar for diverse lister, hertil indkøb af

bøgerne, prisfastsættelse samt udarbejdelse af bogpakke tilbud, således at de studerende får

adgang til deres lærebøger nemt og bekvemt. 

Dine arbejdsopgaver vil være: 

Hos os behøver du ikke nødvendigvis at være en bogorm, så længe du har lysten til at lære og

har forståelse for handel. Vi ser derfor gerne, at du f.eks. har baggrund som boghandler,

handelsøkonom eller lignende for at kunne påtage dig ovenstående arbejdsopgaver.  

Vi forventer at: 

https://polyteknisk.dk/forlag
https://www.linkedin.com/hiring/jobs/3218512814/applicants/?r=UNRATED%2CGOOD_FIT%2CMAYBE
https://www.linkedin.com/hiring/jobs/3218512814/applicants/?r=UNRATED%2CGOOD_FIT%2CMAYBE
https://www.linkedin.com/hiring/jobs/3218512814/applicants/?r=UNRATED%2CGOOD_FIT%2CMAYBE
https://www.linkedin.com/hiring/jobs/3218512814/applicants/?r=UNRATED%2CGOOD_FIT%2CMAYBE


L i se@polyteknisk .dk

www.polytekni sk .dk

 

Gode arbejdstider – mandag til fredag 8.30.16.30

God lønpakke efter kvalifikationer 

Frihed under ansvar

God oplæring, så du kommer ordentligt ind i de forskellige roller

Gode kollegaer og et uformelt miljø med højt til loftet

Vi kan tilbyde: 

Lyder stillingen som noget for dig? 
 Så hører vi meget gerne fra dig. Send din motiverede ansøgning + CV til Lise Scharff (direktør

og ejer) på mail: lise@polyteknisk.dk Hvis du har nogen spørgsmål, kan du ringe på +45

77424322. 

Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtale, indtil vi har fundet den rette. Opstart vil

være d. 1. oktober 2022. 

https://polyteknisk.dk/forlag
mailto:lise@polyteknisk.dk

