KOLDING 27.05.21

JOB OPSLAG
INTERN SALGSKONSULENT
MED ARBEJDSPLADS I KOLDING
Vi har travlt, derfor søger vi en ambitiøs intern salgskonsulent, til vores kontor i
Kolding . Vi forventer du er sælger og er drevet af at skabe resultater og har det godt med opsøgende
kontakt til kunde emner.

Dine opgaver vil være:
Dine opgaver vil være:
• Kundekontakt til eksisterende samt nye kunder
• Resultats og løsningsorienteret
• Salgssupport
• Udarbejdelse af tilbud
• God til at planlægge og følge op
• Ordrebehandling
• Andre ad hoc opgaver
Du evner at skabe en god relation til kunderne og formår at holde en tæt dialog – både på eget og kundens
initiativ.
Service og kundeorientering
Du arbejder selvstændigt og serviceorienteret. Du
håndterer både kunders samt kollegaers henvendelser
hurtigt og professionelt.

Du trives med at skabe og vedligeholde gode relationer til kunderne parallelt med, at du får håndteret de
daglige opgaver rigtigt og til tiden.
Har du, hvad der skal til?
Vi søger en udadvendt og serviceorienteret person
med et godt humør, der formår at arbejde struktureret og selvstændigt. Du er nysgerrig og proaktiv både
i forbindelse med opgaver, men også i kontakten med
kunderne. Vi forventer at du har erfaring indenfor B2B
salg.
Du er erfaren PC-bruger (MS Office Pakken). Vi anvender WebCrm til håndtering kundedata og styring af aktiviteter. Det er en fordel hvis du har kendskab til flere
sprog, idet vi har kunder i flere europæiske lande.

Du tager proaktivt hånd om udfordringer og kontakter
kunder, kollegaer, samt leverandører,
når der er behov.

Vi tilbyder:
Et selvstændigt job i en spændende og dynamisk virksomhed, og har et stort ambitionsniveau for fremtidig
vækst.

Interesseret?
Send din ansøgning og cv senest den 14.06.21 til
John@multimarketing.dk.

Du får muligheden for at påvirke din egen arbejdsdag
og præge den fremadrettede salgsindsats. Vores hverdag er kendetegnet af et højt aktivitetsniveau og en
uformel omgangstone, hvor der ikke er langt fra idé til
handling. Gage forhandles individuelt
og efter kvalifikationer.

Har du spørgsmål, som ikke er besvaret i stillingsannoncen kan du kontakte John Bille tlf. 70252518
Hvis du ikke har hørt fra os senest den 01.08.2021 så
er stillingen besat til anden side.
Få mere viden om vores virksomhed på
www.multimarketing.dk
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