
 

 

Wholesale Back Office Assistant  

Colorful Standard er en dansk tøjvirksomhed med kontor i indre København. Vores kollektion består 
af ansvarligt produceret essentials i høj kvalitet til mænd og kvinder i op til 40 forskellige farver.  

Virksomheden har på under 3 år etableret sig i en solid position på det kommercielle modemarked 
og åbnede i 2019 Flagship Stores i Paris og Zürich og i 2020 i London.  

Vi står over for en spændende tid, hvor virksomhedens salg vækster eksplosivt og vi søger derfor en 
Wholesale Back Office Assistant til at servicere vores danske og internationale kunder (butikker). 

Du kommer til at arbejde tæt sammen med virksomhedens Back Office Manager og Financial 
Manager. Du bliver ansvarlig for at vi udøver et højt niveau af kundeservice overfor vores kunder 
samt vores internationale salgsagenter i 15 lande. 

Du vil løbende være i kontakt med vores lager i Portugal, da alle varer sendes direkte derfra og 
direkte til kunderne. En vigtig del af arbejdet er at sikre at kunderne har modtaget deres varer og alt 
fra levering til fakturering er en positiv og professional oplevelse for kunderne.  

Dine primære arbejdsopgaver vil være koncentreret omkring:  

• Supportere og hjælpe vores kunder.	
• Dagligt kommunikation og support til vores internationale salgs agenter 	
• Håndtering af retur varer og kontakt med vores lager i Portugal 	
• Vedligeholde kundekort, søge forsikring til kreditvurdering via Midt factoring. 	
• Ansvarlig for consigment kunder, herunder vores egne Flagship stores – fakturering mm.	
• Assistere ved andre opgaver i administrationen. 	

Din baggrund: 	

• Du er positiv og sætter pris på teamarbejde	
• Du er serviceminded, engageret og struktureret 	
• Du er god til at arbejde selvstændigt samtidig med, at du ønsker at være en del af 

kontorfællesskabet 	
• Du kan agere som en effektiv problemløser 	
• Du mestrer dansk og engelsk på højt niveau i skrift og tale 	
• Kendskab til SPY System eller andet ordrebehandligs system vil være en fordel.	

Der vil være særdeles gode udviklingsmuligheder såvel fagligt, som personligt, og du bliver del af en 
virksomhedskultur, hvor omgangstonen er god og medarbejdertilfredsheden stor. 	

Løn efter aftale. Start hurtigst muligt.	

Kan du se dig selv som vores nye kollega? Så send din ansøgning til Tue Deleuran på 
tue@colorfulstandard.com. Vi holder samtaler løbende.	


