PEN Interiör grundades 1992 och idag är de förstahandsvalet för många av Nordens ledande varumärken
inom fackhandel, restaurang och tillverkningsindustri. Flera år i rad har de mottagit Expoförbundets Exhibition Stand Design Award för bästa mässmonter. PEN är också stolta innehavare av McDonald’s Outstanding Supplier Award. Huvudkontor med ateljé, tillverkning och kontor ligger lättillgängligt utmed E4
i Torsvik, strax söder om Jönköping. PEN Interiör AB är en del av PEN Concept Group, där även butiksinredningsföretaget PEN Shop Concept i Lerum ingår samt Goods i Växjö. Gruppen har också en egen fabrik
i Qingdao, Kina. Läs mer på www.pen.se.
I koncernen arbetar vi inom tre affärsområden och dessa är Mässa, Restaurang och Butik. Vi har nu behov
av att stärka upp vår organisation med nedanstående rekryteringar.
Till affärsområde MÄSSA söker vi:
•
1 Projektledare
•
1 Säljare

vi söker

Till affärsområde RESTAURANG söker vi:
•
1 Projektledare.

ARBETSBESKRIVNING PROJEKTLEDARE
PEN fortsätter att växa och söker 2 nya drivna projektledare till mäss- och restaurangavdelningen som redan idag består av flera projektledare, konstruktörer och designers. Som projektledare har du en central roll i verksamheten med många kontaktytor både externt och internt
och du driver projekten från början till slut. Du kommer att arbeta med mässprojekt eller restaurangprojekt såväl i Sverige som i övriga Europa.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som projektledare inom inrednings-, mäss-, restaurang- eller byggbranschen. Du har ett gediget
intresse för inredning och du kan läsa konstruktionsritningar. Vidare så har du B-körkort och goda kunskaper i Office-paketet.
Som person är du strukturerad, följer projekt från början till slut enligt den plan som är lagd. Du ska ha en känsla för affären och tycka om att
skapa goda relationer till kunden som gör att de återkommer till PEN.
Du ska vara stolt över ditt arbete och vara en ambassadör utåt men även internt. Att komma med idéer till förbättringar och förslag inom ditt
område är naturligt för dig. Du är en lagspelare och i teamet arbetar vi prestigelöst och hjälper varandra.
Som person är du affärsmässig, kreativ, uthållig och positiv med en vilja att se lösningar och möjligheter. Du är kreativ och orädd, men också
avslappnad och prestigelös. Du ser vikten av att vårda relationer. Du kommer att jobba mot både nya och befintliga kunder.

ARBETSBESKRIVNING SÄLJARE
Vi söker dig som har en gedigen försäljningserfarenhet, helst från möbel- och inredningsbranschen. Förmåga att arbeta självständigt mot
uppsatta mål är en självklarhet. Du måste också ha en stark vilja att prestera resultat. Eftersom det i arbetet till stor del ingår att bygga och
utveckla relationer, värdesätter vi en hög social kompetens kombinerat med ett tydligt affärsmannaskap.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som säljare inom inrednings-, mäss- eller byggbranschen. Du har ett gediget intresse för inredning och du kan läsa konstruktionsritningar. Vidare så har du B-körkort och goda kunskaper i Office-paketet.
Som person är du strukturerad, driven och tycker om att komma med lösningar. Du följer projekt från början till slut enligt den plan som är lagd.
Du ska ha en känsla för affären och tycka om att skapa goda relationer till kunden som gör att de återkommer till PEN.
Du ska vara stolt över ditt arbete och vara en ambassadör utåt men även internt. Att komma med idéer till förbättringar och förslag inom ditt
område är naturligt för dig. Du är en lagspelare och i teamet arbetar vi prestigelöst och hjälper varandra.
Som person är du affärsmässig, kreativ, uthållig och positiv med en vilja att se lösningar och möjligheter. Du är kreativ och orädd, men också
avslappnad och prestigelös. Du ser vikten av att vårda relationer. Du kommer att jobba mot både nya och befintliga kunder.
Har du frågor är du välkommen att ringa vår försäljningschef Magnus Hjorth 036- 36 17 81.
Din ansökan vill vi ha via mail till magnus.hjorth@pen.se. Sista ansökningsdag är den 7 juli 2017.

