
ER DU BLANDT KØBENHAVNS SKARPESTE SALGSKONSULENTER? 

Colego A/S er på udkig efter dig som har salgserfaring!  

 
Vi stiler efter mere...  
 
Gør du også?...  
 
 
▼ Så kig med herunder ▼  

 
Hos Colego A/S er vi stolte over at vi vokser igen. Vi skal både bemande et helt nyt seks personers ny-
salgsteam og besætte to positioner i vores gen-salgsteam. 

Vi søger derfor flere superskarpe, erfarne salgskonsulenter til opstart hurtigst mulig. Vi er på udkig efter 
dygtige mænd og kvinder, som er klar til at sprænge rammerne. 

Stillingerne kræver, at du er sælger helt ind til benet, hvorfor det er nødvendigt, at du har erfaring inden for 
salg på telefonen. Til gengæld er du herre over din egen løn. Vores provisionssystem gør det nemlig muligt for 
dig at tjene, så meget du vil. 

Colego A/S er en virksomhed, der består af omkring 20 ildsjæle med en god start-up ånd. Vi bor i flotte 
lokaler på Vesterbrogade i København og har en lækker kantineordning. Dine friske kollegaer er 
professionelle og klar på støtte, sjov og smil, en fredagsøl, et slag bordfodbold eller måske et spil FIFA på 
storskærmen 
 
 
 Om dig som person 

• Du har kant og er ikke bange for at sige din mening højt og tydeligt 
• Du er klar til at overhale alle andre indenom og er ikke bange for at vise, hvem der 

er bedst 
• Du deltager ikke i konkurrencer for sjov skyld, men for at vinde 
• Du har interesse og forståelse for det at være håndværker, eller at drive en servicevirksomhed, da 

vores samarbejdspartnere bevæger sig i de områder.  
• Du er god til at motivere dig selv, og kan blive ved med det – også efter afvisninger.  Om dig som 

medarbejder 
• Du har dokumenteret erfaring inden for opsøgende salg på telefonen alternativt som mødebooker. 

 
Stillingen kræver, at du fra dag ét udviser forståelse og kan performe i en vis grad. Du vil derfor kun komme i 
betragtning til stillingen, hvis du har brancherelevant erfaring. Til gengæld bliver din erfaring og arbejdsomhed 
honoreret. På gen-salgsteamet får du grundløn og en god provision.  

Ny-salgsteamet bliver lønnet via ren provision, som til gengæld er særdeles fordelagtig. Vores bedste sælgere 
tjener mellem kr. 50.000 – 100.000 om måneden – og kan det blive mere, er vi kun glade for det. 

 



• Du kan gå i dyb og seriøs dialog med vores kunder, og du tager automatisk styring i samtalerne 
• Du kommunikerer med loyalitet og troværdighed i stemmen 
• Du ligger i top tre af de bedste sælgere blandt dine kollegaer - men du kæmper altid for førstepladsen 
• Du arbejder selvstændigt, men ønsker stadig coaching og sparring for at arbejde på din udvikling 

 
...Og så kan du godt lide at arbejde i et energisk og sjovt salgsmiljø.  

Derudover vil du komme til at arbejde med et spændende produkt, der i høj grad har vist sig at være brug for.  

... Er du nået så langt?  

Fedt!  

 

▼ KONTAKTINFORMATION ▼  

 
Rekrutteringsporcessen foretages af JBS Vinderrekruttering.  
 
Motiveret ansøgning og CV sendes til: mjbs@vinderrekruttering.dk med teksten 'Colego' i emnefeltet. Har du 
spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte John Sørensen hos JBS Vinderrekruttering på  
tlf.: 2370 1111  

 
Se mere om Colego på www.colego.dk 

 
PS: I øvrigt søger vi allerede en Supervisor til det nye salgsteam ;) 
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