Salgskonsulent - belægningsprodukter - Fyn og Sydjylland
Som salgskonsulent hos IBF skal du indgå i det øvrige salgsteam og varetage salget af produkter og
serviceydelser til eksisterende, samt nye kunder i distriktet Fyn og Sydjylland. Produktprogrammet omfatter
et bredt spektrum af betonprodukter, fliser, belægningssten samt specialprodukter.
Dine opgaver vil bl.a. være:
- Opsøgende salgsarbejde, servicering og rådgivning af entreprenører, anlægsgartnere, landskabsarkitekter
og kommuner.
- Planlægning og rapportering af kundebesøg.
- Beregning og afgivelse af tilbud.
- Rapportering til salgschef omkring marked og kunder.
- Samarbejde med den øvrige salgsafdeling om salgsaktiviteter.
- Udarbejdelse af budget for dit distrikt.
- Deltagelse i salgsmøder m.v. hvor indsatser og planer drøftes og iværksættes.
Dine kvalifikationer:
- Er stærk i opsøgende salg og motiveres af at have tæt kundekontakt.
- Kan arbejde selvstændigt.
- Kan planlægge og udfører egen salgsindsats med back up fra Intern Salg.
- Har salgserfaring og måske salgserfaring med salg til ovennævnte kundegrupper.
- Du kender til en travl hverdag, hvor egen indsats og egenskaber er vejen til succes.
- Kan skabe relationer til dine kunder, er tillidsskabende og ordholdende.
Du vil blive en del af et hold med kompetente kollegaer, der støtter din salgsindsats, og du vil få en grundig
oplæring i IBF’s produkter og løsninger.
Vi tilbyder dig gode udviklingsmuligheder i en spændende uformel virksomhed. Din base vil være vores
afdelinger i distriktet Fyn og Sydjylland, samt mulighed for at arbejde hjemmefra.
Gage efter kvalifikationer, herunder bil- telefon- og it-ordning.
Ansættelse hurtigst muligt.
Har du lyst til en afvekslende og udfordrende stilling, så send din ansøgning til JBS Vinderrekruttering som
varetager rekrutteringsprocessen for IBF.
Motiveret ansøgning og CV sendes til: jbs@vinderrekruttering.dk med teksten ”Salgskonsulent
belægningsprodukter” i emnefeltet senest den 23. september 2018.
Spørgsmål til stillingen bedes rettet til salgschef Bent Bendtzen fra IBF på 20242890 eller John Sørensen fra
JBS Vinderrekruttering på 23701111.
Alle ansøgningerne behandles fortroligt og der afholdes løbende samtaler.
IBF producerer et bredt program i betonprodukter; belægningssten, fliser, tagsten, rør, brøndgods og
fabriksbeton. IBF er i dag én af Danmarks førende producenter af betonprodukter med mere end 20
produktionssteder i Danmark og udland.

