
 

 

Halmstad 2022-03-03 

 
Vi är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter för bygg- och 

bilindustrin samt för glas till tekniska specialapplikationer. Pilkington Floatglas AB ingår 

sedan 2006 i koncernen NSG Group som har tillverkning i 30 länder på fyra kontinenter 

och försäljning i 130 länder. I Sverige finns verksamhet inom tre bolag, inom 

affärsområdena Arkitektglas och Automotive och vi finns representerade på totalt 15 

orter med ca 160 anställda. 

 
Pilkington Floatglas AB söker en serviceinriktad person till 
marknadsavdelningen 

 
Vill du arbeta med kundservice och försäljning på en marknadsavdelning i en stor 
internationell koncern?  
Vi erbjuder dig ett långvarigt vikariat med spännande och utmanande arbetsuppgifter.  
 
Som innesäljare är du företagets ansikte utåt mot våra kunder och i ditt arbete har du 
fokus på kundkontakt och service. Du och dina kollegor arbetar tillsammans för att 
säkerställa att kundernas efterfrågan på glas möts och du har daglig kontakt med vår 
produktionsanläggning i Tyskland.  
 
Du arbetar aktivt med förfrågningar och order från våra kunder och bekräftar dessa i 
samråd med produktionen i Tyskland. Du bevakar leveranser och ser till att våra 
transporter går ut när de ska och på så sätt säkerställer att kunden får sina varor i tid. I 
tillägg ansvarar du för fakturering och koordinerar eventuella reklamationer samt 
hanterar och håller aktuella prislistor uppdaterade.  
 

Då vi ansvarar för NSG Group Pilkingtons marknadsföring i Skandinavien kommer du att 

arbeta med uppdatering av våra sociala medier såsom Facebook, LinkedIn och 

Instagram. Du deltar på mässor och är behjälplig i planeringsarbetet inför dessa samt 

med framtagandet av olika typer av marknadsmaterial. 

 

Kvalifikationer 

För att lyckas i tjänsten ser vi att du som person är noggrann eftersom det ställs höga 

krav på ditt arbete vad gäller kvalitet och service. Du gillar ordning och reda samt arbetar 

systematiskt och metodiskt med dina arbetsuppgifter för att nå uppsatta mål. Då vi är en 

liten organisation är det viktigt att du är en glad och utåtriktad person som bemöter 

kunder och kollegor på ett professionellt och tillmötesgående sätt.  



 

För tjänsten krävs minst avslutat gymnasium, med fördel eftergymnasial utbildning inom 

internationell marknadsföring eller motsvarande ekonomisk eller marknadsrelaterad 

utbildning.  

Du har även goda språkkunskaper i både svenska och engelska, med förmågan att 

uttrycka dig obehindrat i både tal och skrift. Kunskaper i tyska är meriterande.   

Tjänsten ställer höga krav på datorkunskaper i Office programmen och det är en fördel 

om du har erfarenhet från affärssystemet SAP.  

 
Övrig information  

Pilkington Floatglas AB har trevliga lokaler belägna mitt i centrala Halmstad och vårt 
marknadsteam arbetar mot den skandinaviska marknaden, Sverige, Norge och Danmark.  
Som arbetsgivare tar vi väl hand om våra medarbetare och sätter högt värde i att kunna 
erbjuda ett roligt och stimulerande arbete.   
 

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och 

rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  

Tjänsten är ett vikariat på heltid, med en varighet på cirka 12 månader med god 

möjlighet till förlängning i ytterligare ca 3 månader. Vi ser gärna möjlig uppstart i 

maj/juni för en så bra överlappning som möjligt.  

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av försäljningschef Håkan Idoffsson, 035–

153020.  

Vi arbetar med löpande urval, skicka gärna in din ansökan redan idag! Ansökan mailas 

till; ansokan@se.nsg.com, senast den 20 mars. Vi ser fram emot din ansökan!  
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