Norsktalende Telesælger (hunter) af eksklusive netværksprodukter
(Kursusvirksomhed, netværk)
I Bredgade i København city ligger en markedsførende og anerkendt kursusvirksomhed, som sælger,
rådgiver og afholder kurser til topledere herunder advokater, jurister og revisorer. Virksomhedens
vækstplaner er lykkedes og ekspansion til flere markeder er i spil. Derfor søges en norsktalende energisk og
passioneret sælger til det eksisterende team på 12 personer.
Virksomhedens opgave
VÆKST VÆKST VÆKST gennem et seriøst langvarigt arbejde med et team, der formår at skabe en
nærværende og intelligent dialog i et spændende marked af erhvervs- og karriereskabende mennesker.
Virksomheden ønsker at ansætte de bedste på markedet, hvis faglige og personlige kvalifikationer skaber
de bedste forudsætninger for at udvikle sig løbende i rollen, og konstant opleve motivation for de
produkter virksomheden tilbyder.
Din udfordring
Du taler norsk og har en resultatorienteret, dynamisk og passioneret profil. Du besidder selvfølgelig også
gode formidlingsevner i forhold til salg.
På telefonisk vis skal du kontakte topledere i norsk erhvervsliv herunder advokater, revisorer og
konsulenter og formidle budskabet om vores eksklusive netværksgrupper. Du vil arbejde med målet om at
sikre den helt rigtige sammensætning i netværksgrupperne, som alle er af meget høj kvalitet. Deltagerne
skal være på samme faglige niveau, men gerne have forskellige baggrunde og erfaringer for at skabe den
nødvendige dynamik og udvikling. Det kræver din ekspertise og overblik.
Du skal have en udpræget evne til at formidle viden og rådgivning omkring kurser, netværksgrupper og
kursusrejser.
Kvalifikationer
Du har en mærkbar salgsprofil og drives heraf. Check på følgende;








Norsktalende
Velformulerende og god til kundedialog pr. telefon
Erfaring med telesalg og kan lukke aftaler
Erfaring med B-t-B salg er en fordel
Du kan hurtigt opbygge relationer over telefonen
Du er positiv og trives i et resultatorienteret miljø

Du er team player med fokus på egne resultater

Erfaring med jura eller revision er ikke nødvendigt. Du kan beskrives som intelligent, hårdtarbejdende,
pligtopfyldende, målrettet, huntertype med høj intensitet.
Din mulighed
Du bliver en del af en virksomhed på i alt 30 medarbejdere. Virksomheden er placeret i store lyse og
eksklusive lokaler i København K.
 Grundig oplæring og løbende træning
 Arbejde i en spændende virksomhed i vækst
 Et uformelt og sjovt arbejdsmiljø

 Solid grundløn
 Provision/bonus uden loft og gode personaleforhold

Stillingen skal besættes hurtigst muligt
Din ansøgning
Vi glæder os til at høre fra dig. Send din ansøgning og CV med foto til JBS Vinderrekruttering på
jbs@vinderrekruttering.dk. Har du yderligere spørgsmål til stillingen kan du kontakte John Sørensen fra JBS
Vinderrekruttering på telefon 2370 1111.

