TAXA 4x35 SØGER EN ERFAREN OG RESULTATSULTEN SALGSKONSULENT. ER DET DIG?
Brænder du for opsøgende salg, er du måske den salgskonsulent TAXA 4x35 søger.
Som salgskonsulent hos TAXA 4x35 er det vigtigt, at du har erfaring med B2B-salg til både new-bizz og
eksisterende kunder samt trives med at drive hele processen fra første kontakt til det sidste punktum er
sat.
Arbejdsopgaver:
- Canvas både onsite og telefonisk
- Opsøgende salg
- Vedligeholdelse af små og mellemstore erhvervskunder
- Udarbejdelse af tilbud og præsentationer
- Implementering og fremvisning af vores bestillingsplatforme
Faglige kvalifikationer:
- Du har flere års erfaringer med B2B-salg, både new-bizz og til eksisterende kunder
- Du er en salgs- og serviceorienteret person, der arbejder målrettet og selvstændigt med lyst og vilje til at
skabe resultater sammen med resten af teamet
- Du har et stort netværk, og du kan forhandle på alle niveauer
- Du har gode formuleringsevner i både dansk og engelsk, skrift som tale, da en del af vores kunder har
engelsk som koncernsprog
- Du har erfaring med præsentation og fremvisning af produkter
Personlige kvalifikationer:
- Du er struktureret i både opgave- og tidsstyring, og du kan have mange bolde i luften
- Du har gode kommunikative evner både internt og eksternt
- Du er målrettet, selvstændig, initiativrig og meget serviceminded
- Du har gennemslagskraft og er samarbejdsvillig
- Du er altid sulten efter at lukke det næste salg
Vi tilbyder:
- et selvstændigt og spændende job i en ofte hektisk, men positiv, atmosfære
- et job hvor du får mulighed for at præge din egen hverdag og udvikle dig i jobbet
- en flad organisation, hvor omgangstonen er uformel og humoristisk
- gode løn- og ansættelsesforhold
Ansøgning:
Send din ansøgning til JBS Vinderrekruttering, som varetager rekrutteringsprocessen for TAXA 4x35. Din
motiverede ansøgning og CV sendes til jbs@vinderrekruttering.dk med teksten ”salgskonsulent” i
emnefeltet senest d.9-6-2019.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte John Sørensen JBS Vinderrekruttering, på
+ 45 23 70 11 11, eller Salgschef Jesper Berg, TAXA 4x35, på + 45 26 79 70 24.
Vi gør venligst opmærksom på, at vi afholder løbende samtaler, og at stillingen ønskes besat snarest muligt.
Læse mere om TAXA 4x35 på www.taxa.dk
Vi ser frem til at høre fra dig.
TAXA 4x35 er et bestillingskontor, beliggende i Vanløse, med 1.000 vogne som er ejet af over 550
selvstændige vognmænd. Selskabet er digital frontløber og står bag Danmarks største app med over

540.000 downloads. TAXA 4x35 kører over 5,5 mio. ture om året og tilbyder både privat og erhvervskørsel
samt handicap-, og skolekørsel. Læs mere på www.taxa.dk

