Salgskonsulent, Schleswig/Holsten
Salg af ledhejseporte
Nassau Door A/S er blandt Europas førende fremstillere af industrielle ledhejseporte
og panelsystemer. For yderligere at styrke indsatsen i Schleswig/Holsten søges nu en
salgskonsulent med stærke huntergener til at styrke salget af porte. Du får reference
til den salgsansvarlige i Danmark.
Jobbet er meget udadvendt og der vil i stor udstrækning være tale om opsøgende
salg. Du tilrettelægger selv din dag, herunder booker du selv dine møder, udarbejder
tilbud og følger op på aftaler. Du følger opgaven fra ordren er modtaget og til vores
montører har installeret det aftalte. På det tekniske område bliver du støttet af
kompetente kolleger med mange års erfaring. Du vil indgå i et team af
resultatorienterede kolleger, der trives bedst ude hos kunderne.
Som person har du en positiv, selvtillidsfuld og indbydende fremtoning, og du har et
stort drive. Du er ambitiøs og du arbejder målrettet på at nå dine mål. Du er
selvstændig og selvigangsættende, og du er sulten efter at levere resultater.
Der stilles ingen formelle krav til din uddannelse, men det er en forudsætning, at du
har teknisk indsigt og forståelse. Derimod forventer vi, at du har erfaring med salg til
byggebranchen, og at du har et indgående kendskab til alle interessenter. Du har
erfaring fra en lignende stilling og kan dokumentere gode resultater igennem en
længere periode. Det forudsættes at du har kommerciel og kulturel forståelse for det
tyske marked, og du er naturligvis flydende i tysk skrift og tale.
Du tilbydes et spændende og udfordrende job i en internationalt orienteret
virksomhed i vækst. Du forventes at arbejde ud hjemmefra, og mødes jævnligt med
dine kolleger i Ringe på Fyn. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter
kvalifikationer.
Er du klar til nye udfordringer, og kan du se dig selv i denne rolle, så send din
ansøgning mrk. ”SN-0414” til job@comentum.dk. Har du spørgsmål til jobbet er du
velkommen til at kontakte os på telefon 73 62 90 00.
Nassau Door A/S omsætter for ca. DKK 500 mio. og er en del af Nielsen & Nielsen
Holding A/S. Gennem datterselskaber og forhandlere er virksomheden repræsenteret i
det meste af Europa og i en række oversøiske lande. Du kan læse mere på
www.nassaudoor.dk.

