
 
 
Slå igennem som B2B salgskonsulent! 
Ejerforening Danmarks succes er stødt stigende og vi søger derfor en ny konsulent til vores team i 

Hasselager, 5 km syd for Aarhus. 

 

Som salgskonsulent hos Ejerforening Danmark, er dit kerneprodukt at sælge annoncer, 

abonnementer og skabe relationer til det danske erhvervsliv. Vi spænder vidt, så du vil få du en bred vifte 

af kunder inden for dit regionale ansvarsområde. 

 
Dine primære arbejdsområder bliver: 
 

● Opsøgende kontakt til nye, potentielle kunder 

● Salg af printannoncer og onlineprodukter m.m. 

● Tilbuds- og oplægsudarbejdelse, samt opfølgning på egne leads 

● Medvirken til udvikling af nye kommercielle tiltag, produkter og services 

● Telefonen bliver dit absolutte kerneredskab i arbejdsdagen, og det er du helt tryg ved.  

● Du er drevet af resultater, opsøge nye kunder, men også at bevare stærke relationer til allerede 

eksisterende kunder. 

 

Ejerforening Danmark er drevet af personer med lang anciennitet inden for faget, der har høje 

standarder, en professionel tilgang til opsøgende salg og er klar til at lære fra sig.  

 

Du træder ind i en virksomhed med højt til loftet og frihed til selv at forme din arbejdsdag. Vores hverdag 

er fyldt med højt humør, humor og glæde ved at gå på arbejde – hvilket smitter af smitter af på vores høje 

aktivitetsniveau. 

 

● Du har erfaring med telefonsalg – om det er lidt eller meget er mindre vigtigt. 

● Du trives med telefonen som dit arbejdsredskab og har lyst til at udvikle dig 

● Du er proaktiv og tror på, at en god indsats giver et godt resultat og planlægger din arbejdsindsats 

seriøst 

● Du er præsentabel, humoristisk og velformuleret både i skrift og tale 

● Du er stabil og ved en deadline er til for at blive overholdt 

 

Nøgleordene hos Ejerforening Danmark: ✓ Seriøsitet ✓  Ambitioner ✓ Plads til sjov 

 
Som salgskonsulent hos Ejerforening Danmark tilbyder vi: 
 

● Attraktiv provisionsordning uden begrænsninger 

● Frokostordning inkl. frugt og drikkevarer 

● Et sammentømret team med bred erfaring indenfor opsøgende salg 

● Eget kontor med det nyeste IT-udstyr  

 

 

Interesseret?  

Grib telefonen allerede i dag og ring til rekrutterings konsulent John Sørensen på: 

Telefon:  23 70 11 11,  E-mail:  jbs@vinderrekruttering.dk 
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