Bording InStore søger
en topmotiveret sælger
til salg og kundepleje
Du trives i marken hos kunderne, kan
administrere din egen hverdag og kendetegnes ved et stort drive. Du kender til
en travl hverdag, hvor din egen indsats er afgørende for din succes. Som
person kan du skabe relationer til dine
kunder, og du har en solid gennemslagskraft.

til JBS Vinderrekruttering som varetager
rekrutteringsprocessen for Bording
InStore Danmark A/S.

Du er stærk i det opsøgende salg, kan
åbne døre og lukke en handel. Du arbejder effektivt, tæller ikke timer og får
noget fra hånden.

Har du spørgsmål til stillingen, er du
velkommen til at kontakte John Sørensen hos JBS Vinderrekruttering på
+45 23701111 eller Dorte Yde Bertelsen
salgschef Bording InStore Danmark A/S.

Vi tilbyder et selvstændigt job med
mange udfordringer, og en travl hverdag med dygtige og dedikerede kolleger, der i dén grad brænder for kunden.
Vi har et uformelt arbejdsmiljø, hvor
vi er afhængige af hinandens præstationer.
Din baggrund er den grafiske branche
- med kendskab til print, skilte og offset. Vi skal nok klæde dig rigtigt på, da
du vil gennemgå et internt forløb, med
det øvrige salgs team.

Motiveret ansøgning og CV sendes til:
jbs@vinderrekruttering.dk med teksten
”Topmotiveret sælger” i emnefeltet
senest d.30. juni.

Vi gør venligst opmærksom på, at vi
afholder løbende samtaler og vi ønsker
stillingen besat snarest muligt.
Tiltrædelse: Efter aftale.
Alle henvendelser behandles løbende
og med fuld diskretion.

Arbejdsområdet kan være Jylland eller
Sjælland - og din bopæl er ikke afgørende.
Løn og ansættelsesvilkår bliver afstemt
efter dine kvalifikationer og erfaringer.
Har du lyst til en afvekslende og udfordrende stilling, så send din ansøgning
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Bording InStore Danmark A/S er en betydelig udbyder på det skandinaviske marked inden for POS,
instore og storformat /outdoor produktion. Vore kunder opnår den bedst mulige kvalitet gennem
vores ekspertise og erfaring både lokalt, nationalt og internationalt.
Bording InStore Danmark A/S er ejet af FE Bording som dækker hele paletten inden for Marketing
Communication Services. Koncernens 3 fokusområder: Rådgivning, IT-løsninger og Cross media eksekvering og logistik, betyder, at vi strækker over hele værdikæden inden for Marketing Communication Services

