
 

 

Social orderkoordinator med matintresse till Femtorp 
Trivs du i en central och koordinerande roll? Är du serviceinriktad och får saker gjorda? Har du 

dessutom ett mat- och dessertintresse? Välkommen att läsa mer om tjänsten. 

Om företaget 
Sedan 20 år tillbaka erbjuder Femtorp söta livsmedel och dessertprodukter från Europas främsta 

tillverkare. Verksamheten inkluderar tillverkning, import och försäljning till restauranger, hotell, 

konferensanläggningar, bageri, konditori, storhushåll, industri och butiker med mera. 

Företaget har starkt kundfokus där hög servicegrad, professionellt bemötande och kundtrygghet är 

honnörsorden. Genom ett bra produktutbud, ett välutvecklat logistikflöde samt kompetent personal går 

företaget starkt framåt. Företagsklimatet präglas av korta beslutsvägar, glädje, ansvar, samarbete och 

kvalitet.  

 På huvudkontoret i Jägersro arbetar 14 personer idag. Som ett led i Femtorps utveckling stärker de 

nu upp organisationen med en orderkoordinator. Tjänsten är till en början ett föräldravikariat på cirka 

ett år, med stor möjlighet till en efterföljande tillsvidareanställning. 

Arbetsuppgifter 
I rollen som orderkoordinator har du en central och viktig roll inom företaget. Du hanterar och 

registrerar inkommande order som kommer via mail, telefon, hemsida eller från 

försäljningsorganisationen. Ditt ansvar är att kontrollera, godkänna och koordinera samtliga orders, 

självständigt och i synk med inköpsansvarig. För att optimera orderhanteringen analyserar du 

processer, arbetssätt och flöden löpande. Ditt arbete präglas av handlingseffektivitet, intern 

koordination, uppföljning och uppdatering till kund. 

Du säkerställer dessutom kundnöjdheten genom rådgivning och merförsäljning. Som medarbetare i 

försäljningsorgansationen följs ditt arbete upp gentemot försäljningsbudget.   

Vidare stöttar du inköpsansvarig med inköpsrelaterade uppgifter. 

Formella krav 

 Flytande svenska och engelska i tal och skrift 

 Erfarenhet av orderhantering är ett krav 

 Erfarenhet av Visma Business är meriterande 

 

 



Personliga egenskaper 
Vi söker efter dig som är socialt kompetent och serviceinriktad. Du är strukturerad, kan prioritera bland 

uppgifter samt fatta snabba beslut. Med överblick hanterar du många ärenden på samma gång, vilket 

gör dig till en effektiv och pålitlig koordinator.  Dessutom ser du till att rätt information förmedlas i tid till 

kunder och medarbetare. Vidare värdesätter du att arbeta gränsöverskridande för att leverera kvalitet 

och tillsammans med dina kollegor uppnå verksamhetsmålen. Vi tror även att du har ett matintresse 

som ett underliggande motiv till din ansökan. 

Övrig information 
Start: April 2015 

Plats: Malmö, Jägersro 

Lön: Fast lön enligt överenskommelse 

 

Om du har frågor om tjänsten eller vill ansöka till den, vänligen kontakta Bravura och ansvarig 

rekryterare Sara Byrlind på info (at) bravura.se.  

mailto:info@bravura.se

