Job beskrivelse

Marketing- og Kontorassistent
TriVision er et industrielt softwarehus som udvikler vision-løsninger der optimerer
produktionen og kvaliteten i globale virksomheder. Vi søger en energisk og meget alsidig
holdspiller med kundeflair der kan hjælpe os på vores travle kontor i Odense.
Rollens arbejdsopgaver
Ledelsessupport
• Koordinering af bestyrelses- og ledelsesmøder
• Udarbejdelse af skriftligt materiale (primært dansk og engelsk)
• Forberedelse og koordinering af personaleaktiviteter
• Koordinering af forsendelser
• Kontoradministration inkl. praktiske forhold og indkøb
Kommerciel support
• Telefonbetjening
• Koordinering af salgs- og markedsføringstiltag (rejser, messedeltagelse, møder)
• Opdatering af selskabets online-profiler (hjemmesider, LinkedIn, Youtube m.v.)
• Tilbud- og ordrebehandling
Økonomi
• Bogføring og afstemning
• Fakturering
• Lønindberetning
• Journalisering
• Vedligehold af master data
• Udarbejdelse af internt månedsregnskab
• Support til revisionen
Din profil
• Erfaring med at arbejde på kontor
• Flair for IT inkl. kendskab til Microsoft Office og økonomistyringssystemer
• Danske, tyske og engelske sprogkundskaber (skriftligt og mundtligt)
• Evner at fokusere på detaljen og levere en høj grad af kvalitet, overholde
deadlines samt bevare overblikket, selv i pressede situationer
• Villig til at påtage dig varierende opgaver - store som små
• Du sætter kundeservice højt – og med din imødekommende og lyttende natur
stiller du de rigtige spørgsmål, som gør, at vi kan hjælpe kunden.
• Endelig er du kendt som en god kollega, der er fleksibel og initiativrig
Vi tilbyder
• Et udfordrende og spændende job i et dynamisk miljø i en mindre virksomhed
• Høj grad af selvstændighed og korte beslutningsveje
• Uformel omgangstone og dygtige kollegaer
• Rollen antages at kunne udfyldes via en 30-timers arbejdsuge
• Markedsbaseret løn
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Om TriVision
TriVision er et industrielt softwarehus der udvikler og leverer kamerabaserede løsninger til
kvalitetskontrol og produktionsoptimering for kunder indenfor fødevare-, emballage- og
medtechbranchen. Løsningerne er opbygget af kameraer, computere og
lyskomponenter samt TriVisions egenudviklede software, der tager et eller flere billeder af
emner på en produktionslinje. Emnerne analyseres og de dårlige frasorteres automatisk
samtidigt med at systemet opsamler statistisk information om produktionen. Slutkunders
fordel består i sikring af høj kvalitet, lavere produktionsomkostninger, dokumentation og
sporbarhed.
Selskabet er oprindeligt etableret i 1999 af tre ledende folk i selskabet. De er alle
uddannede med speciale i vision-teknologi, og har en baggrund fra Lindø-værftet.
TriVision har i dag systemer kørende i mere end 15 lande.
Kontakt info
Administrerende direktør Jesper Bach, bach@trivision.dk
www.trivision.dk
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