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Succesrige salgskonsulenter søges!
Vi søger succesrige salgskonsulenter til salg af ”Det gode lys” på Sjælland.
Har du succes og erfaring med salg, og motiveres du af at være en del af et vinder-team? Kunne du tænke dig at
arbejde i et ungt firma med ambitioner, som leverer kvalitetsbelysning i dansk design?

Selvstændigt job med frihed til ansvar
Som en af vores salgskonsulenter får du ansvaret for projektsalg og kontakt til vores BTB kunder indenfor
bl.a. det offentlige (daginstitutioner), kommuner, det private BTB marked samt arkitekter.
Dit arbejde består i salg til vores BTB kunder samt udvikle samarbejdet og salget af vores produkter igennem
vores forhandlere.
Derudover vil du også have kontakt til andre interessenter som f.eks. bygningsingeniører, elinstallatører,
designforhandlere og andre beslutningstagere inden for nybygnings- og renoveringsprojekter.
Du vil få en dagligdag, hvor du selvstændigt opsøger og afholder møder med kunder, hvor frihed til ansvar er
kodeordet, og hvor din indtjening er op til dig.
Du bliver en del af en ung virksomhed, som har fået en forrygende start, og hvor vindermentalitet og
teamwork er altafgørende.
Du skal være indstillet på at have mange bolde i luften og være indstillet på at udføre mange forskellige
opgaver.
Du får en god oplæring i vores produktsortiment, CRM system og andre relevante værktøjer. Derudover vil du
få et tæt samarbejde med vores øvrige salgsteam.
Vi søger
◾ Vi forventer, at du formår at skabe gode relationer og tillid i samarbejdet med dine kunder, og at du
brænder for salgsarbejdet og forstår at eksekvere.
◾ Du trives i et job som udekørende salgskonsulent og formår at planlægge din hverdag, således at du
opnår dine salgsbudgetter. Du trives ligeledes af salgsarbejdet i en selvstændig hverdag.
◾ Opgaverne er mange, og du skal trives med at holde mange projekter i gang, så alle bliver fulgt til dørs, og
vores kunder sidder tilbage med 'den gode indkøbsoplevelse'.
◾ Har du tidligere erfaring fra belysningsbranchen, vil det være en fordel, men ikke et krav.
◾ Stillingen kræver, at du arbejder ud fra vores kontor i Lyngby eller har adgang til eget hjemmekontor.
◾ Derudover skal du have kørekort og bil til rådighed.
Vi tilbyder
En stilling i et dynamisk arbejdsmiljø med mulighed for indflydelse på fremtiden, hvor alt er muligt, og
"plejer" er død.
Da vi er et mindre team, er alle medarbejdere meget vigtige. Derfor er virksomhedens succes også
proportional med medarbejdernes.
Lønnen er sammensat af en fast løn kombineret med bonus/provision. Kørsel betales efter statens takster, og
PC/internet samt mobiltelefon stilles til rådighed.
Klassiske lamper i høj kvalitet
Vi er en meget dynamisk virksomhed, hvor dagene aldrig er ens. Vi har overtaget rettighederne til Asger bc
lamperne, som er blevet leveret til danske kunder de sidste 40 år.
Vi leverer godt lys med kvalitets LED (RA 98), hvor kunderne oplever et bedre arbejdsmiljø, færre sygedage,
højere effektivitet samt energi- og CO2 besparelser. ABC Lys har et sortiment af klassiske lamper, som dækker
mange behov inden for kvalitetsbelysning.
Lyder stillingen som noget for dig, så send din ansøgning via funktionen 'Søg Stillingen'.

Hjemmeside:
www.abclys.com
Arbejdssted:
Kontor i Lyngby / Hjemmekontor
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