Sælgere til Storkøbenhavn, Sydsjælland og Fyn
Mode

Pleje

Tilbehør

Vores kunde er inde i en rivende udvikling, og ønsker at udvide staben af eksterne sælgere
med yderligere 3 medarbejdere. Der er tale om et job, hvor du i stor udstrækning kommer til
at arbejde med opsøgende salg til nye kunder – samtidig med at du plejer og udvikler de
eksisterende kunder. Virksomhedens produkter er en blanding af egne varer og agenturer på
internationalt anerkendte mærker. Virksomheden er veletableret i markedet og er anerkendt
for sin evne til at ramme det der passer til tidens trend.
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke så væsentlig. Derimod forventer vi, at du har
erfaring med salg, enten fra et tilsvarende job som kørende sælger, eller fra detailhandlen –
for eksempel en herretøjsforretning. Herudover sætter vi stor pris på, at du har masser af
energi, kan sætte dig selv i gang og at du er et konkurrencemenneske, der skal vise hvad du
kan. Jobbet kræver en stor indsats, og du må regne med at lange arbejdsdage forekommer. Du
trives med personlige salgsmål og ønsker at være den bedste. Jobbet rummer stor frihed til
selv at planlægge dagligdagen, og du vil få en tæt sparring med kolleger og din direkte chef.
Du tilbydes en plads på et vinderhold, der har ambitioner om at nå nye, højere mål. Du får
naturligvis en grundig oplæring i produkterne, og dine kolleger vil hjælpe dig godt i gang i
jobbet. Omgangstonen er afslappet, og man møder hinanden i øjenhøjde. Selvom dagligdagen
er travl, er der plads til god humor. Dine løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter dine
kvalifikationer, og vil i hovedtræk bestå af fast løn, provision og en firmabil/kørselsordning.
Har du en sulten sælger inde i dag, som trænger til at prøve kræfter med noget nyt, eller går
du med tanker om at skifte jobbet i en butik ud med et som kørende sælger, så er det måske
dig vi leder efter. Send din ansøgning mærket ”S-0314” til job@comentum.dk. Har du
spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 73 62 90 00.

