Ambitiøs ung sælger med mod på at lære fra
de bedste?
STOK Emballage

Har du erfaring med opsøgende salg – gerne til industrivirksomheder? Trives du i et
job, hvor der er højt til loftet – og plads til at præge sin egen hverdag? Hvor
salgstræning er en del af hverdagen, og ikke bare en mappe på hylden? Ønsker du et
job, hvor gode resultater belønnes med mere ansvar?
Stok Emballage er en velkonsolideret kreativ fynsk emballagekoncern i fremgang. Vi
er markedsleder inden for emballageløsninger og omsætter for et trecifret
millionbeløb. Vi er en dynamisk virksomhed med en uformel omgangstone og højt til
loftet. Er du kreativ, iderig og trives med at tage beslutninger, kan du blive en vigtig
kollega for os i vores fortsatte udvikling.
Som vor nye kollega vil du blandt komme til at arbejde med:
Opsøgende salg til kunder og newbizz på Syd og Vestsjælland.
Planlægning af eget salgsdistrikt.
Udarbejdelse af tilbud i samarbejde med vores indkøbs og marketingafdeling.
Deltagelse i salgstræning – og salgsmøder.
Vi forventer, at du har flg. kvalifikationer:
Du har erfaring med opsøgende salg og i starten af din karriere.
Du kan motivere dig selv fra hjemmekontor, og trives på landevejen.
Du er skarp til at booke møder – ikke bare mange møder, men de rigtige møder.
Du kan fremvise en ren straffeattest – og har naturligvis kørekort.
Du har erfaring med IT, og tænker at dette er en naturlig del af hverdagen.
Har du erfaring med salg af emballage er det en fordel, men ikke et must.
Vi tilbyder til gengæld:
En jobmulighed, hvor gode resultater kan bane vejen for en god karriere i
branchens mest attraktive virksomhed.
En konkurrencedygtig gage – bestående af fast løn, mobil, bærbar,
hjemmeopkobling, kvartalsbonus, og bil.
Løbende salgstræning med ekstern samarbejdspartner.
Arbejdssted: Kandidaten, vi søger, forventes at bo på Sjælland.
Tiltrædelse: Snarest, men vi venter naturligvis gerne på den rette.
Deadline for ansøgning: 27. marts 2015.
Rekrutteringsprocessen foretages af JBS Vinderrekruttering. Motiveret ansøgning og
CV sendes til: jbs@vinderrekruttering.dk med teksten ”Stok Emballage” i
emnefeltet. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte John
Sørensen hos JBS Vinderrekruttering på tlf.: 23 70 11 11.
Vi gør venligst opmærksom på, at vi løbende afholder samtaler i København under
rekrutteringsprocessen.

