SPRØJTESPARTEL.DK SØGER EN SÆLGER
Vi søger en ambitiøs og engageret sælger med kørekort B, der vil være med til at udvikle
forretningen til nye højder i et B2B-marked. Stillingen er på 37 timer ugentligt.
Om os
Vi er en udlejnings-/salgsvirksomhed med 4 medarbejdere, der sælger og udlejer
specielindrettede sprøjtespartel trailere til malervirksomheder i hele Danmark. Vi har
eksisteret siden 2016 og har et samarbejde med PPG som har vores sprøjtesparteltrailere
stående til udlejning i Dyrup, Sigma og +Plus Grossisten butikkerne i hele Danmark.
Udover dette er vi også iværksættere og arbejder hele tiden med at udvikle nye idéer til
vores virksomhed.
Om jobbet
Dit primære ansvarsområde er salg, og din arbejdsdag vil komme til at spænde vidt over
mange forskellige salgsopgaver. Dine primære opgaver vil være:
•
•
•
•
•

Kanvas salg til malervirksomheder af vores trailerløsninger
Salg af serviceaftaler til nye og eksisterende kunder
Salg af moderne værktøjer til malervirksomheder
Salg af vores puljeforsikringsaftaler
Håndtering af SoMe opslag fra dine ugentlige virksomhedsbesøg

Arbejdsstedet vil primært være på vores kontor i Karlslunde, men der vil også være
udekørsler et par gange ugentligt i hele Danmark.
Kvalifikationer
Vi forventer at du besidder følgende kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•

Godt humør, da vi er en lille arbejdsplads med glade mennesker
Malerbaggrund er en fordel men ikke et krav
Brænder for at lære salgsfagets aspekter
Flair for at tale med mennesker
Fuld af gåpåmod
Salgserfaring er en fordel men ikke et krav

Vi tilbyder
Du får et spændende job, hvor du skal arbejde tæt sammen med vores salgschef. Vi tilbyder
fast løn plus provision, med det forventet lønniveau på ca. 25.000 – 35.000 kr. pr. måned.
Lyder dette som noget for dig?
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. 10. marts 2019.
Besvarelse af ansøgninger og indkaldelse til samtaler vil finde sted i uge 11.

