TELEMARKETINGSÆLGER/MØDEBOOKER TIL SPRØJTESPARTEL.DK
Hos Sprøjtespartel.dk brænder vi for at gøre en forskel for alle malerne i Danmark. Vi forsøger
hele tiden at tænke nyt og udvikle os, så vi kan være med til at skabe de bedste faciliteter til
malerbranchen. Vi søger en dygtig telemarketing medarbejder, der kan imødekomme vores
kunder professionelt.
Du skal være i stand til at kunne identificere kundeemner, udvikle dem og booke møder med
dem.
Du kommer primært til at være på telefonen samt arbejde med CRM-system og SoMe som dagligt
værktøj. Derfor er det vigtigt at du har mod på at snakke i telefon det meste af dagen, da den
primære kundekontakt skabes ved outbound kald.
Vi kan garantere en positiv og sjov hverdag i et travlt miljø med en konstant udvikling.
Der vil være fuld oplæring i alle vores produkter samt salgstræning på et højt niveau.
Om jobbet
Dit ansvarsområde er salg og mødebooking. Dine primære opgaver vil være:
• At præsentere Sprøjtespartel.dk for malervirksomhederne i Danmark
• Booking af møder
• Salg af serviceaftaler til nye og eksisterende kunder
• Salg af moderne værktøjer til malervirksomheder
• Salg af vores puljeforsikringsaftaler
• Håndtering af SoMe i samarbejde med dine kollegaer
• Rapportering i CRM-system
Kvalifikationer
Vi forventer at du besidder følgende kvalifikationer:
• Flair for at tale med mennesker
• Godt humør, da vi er en lille arbejdsplads med glade mennesker
• Brænder for at lære salgsfagets aspekter
• Fuld af gåpåmod
• Erfaring fra telemarketing/salg, er en fordel
Vi tilbyder
Du får et spændende job, hvor du skal arbejde tæt sammen med vores salgschef. Vi tilbyder fast
løn plus provision. Stillingen kan være på 37 timer ugentligt.
Arbejdsstedet vil være på vores kontor i Karlslunde.
Lyder dette som noget for dig?
Så send din ansøgning og CV på mail til: job@sproejtespartel.dk.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Michael Larsen på telefon 27 60
40 20. Tiltrædelse hurtigst muligt.
Ansøgningsfristen er søndag d. 17. marts 2019.
Besvarelse af ansøgninger og indkaldelse til samtaler vil finde sted i uge 12.

