
Projektkoordinator hos In-Store 

 

  
 
Sammen med vores kompetente og engagerede medarbejdere i marken leverer vi dagligt 
aktiviteter indenfor demo, sampling og merchandising. Vi arbejder med nogle af landets førende 
brands indenfor dagligvarer, hvor vi i tæt dialog med kunden planlægger kommende 
kampagner. 
 
Vi har brug for din hjælp til at planlægge kampagner fra A-Z, så vi kan levere den bedste kvalitet 
til vores kunder. 

 
 

 
 
Som projektkoordinator i vores team af koordinatorer får du en bred vifte af opgaver. Du kan bl.a. se 
frem til at arbejde med: 

• Daglig kontakt og servicering af vores kunder - danske såvel som udenlandske 
• Ordrebooking, planlægning og koordinering af kampagner i tæt samarbejde med kunden               
• Bookning, briefing og oplæring af vores medarbejdere i forhold til aktiviteter herunder 

håndtering af sygemeldinger, ombooking af aktiviteter mv. 
• Generel opfølgning på kampagner herunder fokus på forbedringspotentialer for vores kunder 

samt optimering af vores driftsøkonomi 
• Koordinering af promotion POS, udstyr, mobiler/tablets mv. til fieldmedarbejdere 
• Div. administrative opgaver 

 

 
Indledning: Kort om virksomheden 
IN-STORE A/S har specialiseret sig i at skabe de bedste forudsætninger for at optimere salget ud 
af butik for vores kunder, som er nogle af Danmarks førende dagligvareleverandører. Vi sidder 
10 på engagerede kolleger på kontoret og har ca. 700 kompetente fieldmedarbejdere til at 
hjælpe os i marken. 
 
IN-STORE hører til i Frode Laursen Gruppen, der er en af Danmarks største logistik foretagender, 
med hovedvægten på dagligvarer. Koncernen omsætter for ca. kr. 2,5 mia. og er meget 
velkonsolideret. Koncernen beskæftiger godt 2.500 medarbejdere  
Læs mere på www.in-store.dk 
 
 
 
 
 
 

 
Om kandidaten: krav og ønsker til den kommende medarbejder.  
 
Du er proaktiv, serviceminded og ansvarsbevidst 
Du vil indgå i vores team af koordinatorer og her forventes det, at du er serviceminded og tager ansvar 



for opgaven fra A-Z, har øje for detaljen og har en systematisk tilgang til dine opgaver.  
 
Det er yderst vigtigt, at du kan håndtere mange bolde i luften, bevare overblikket i pressede situationer 
samtidig med, at du er omstillingsparat og villig til at give dine kolleger en hånd med, når vi har travlt. 
 
Du trives med et udadvendt job med stor kontaktflade og mange samtidige opgaver. Du evner at tage 
den svære men konstruktive samtale med vores field medarbejdere og du stræber efter at levere en høj 
service til vores kunder. 
 
Du er en erfaren bruger af MS Office pakken, og har evt. kendskab til Navigator. Det er en fordel, hvis du 
har en relevant baggrund fra ex. detail, dagligvarebranchen eller lign.. 

 
 

 
Afrunding og praktiske oplysninger:  
 
Arbejdssted: Vitten 
Arbejdstid: fuldtid  
Løn efter aftale og evt. mulighed for forlængelse/fastansættelse efter endt trainee periode. Ligeledes 
forefindes fremtidige jobmuligheder i Frode Laursen koncernen. 
 
 

 

Kontaktoplysninger: 
Kontaktperson: Sonay Sevindik, Virksomhedskonsulent Jobcenter Aarhus 
Send din ansøgning snarest på vtv@aarhus.dk att: "Sonay Sevindik" 
 

 
 


