A-SPORT SØGER SALGSKONSULENT

INDENFOR LØSNINGSSALG TIL IDRÆT, MOTORIK, LEG OG LÆRING

Som salgskonsulent hos A-Sport er din opgave at sælge, rådgive og vejlede i løsningsorienteret salg til skoler, institutioner, kommuner og foreninger, i Nordsjælland og København, der dagligt bruger vores brede produktsortiment.
Du vil få ansvaret for det daglige salg i dit område, og med udgangspunkt fra din bopæl, får du en selvstændig hverdag, med backup fra et dygtigt
team i en virksomhed, hvor fællesskab, faglighed samt ordentlighed vægtes højt.
Dine primære egenskaber:
Det er en fordel at have erfaring som kørende sælger og gerne inden for løsningsorienteret salg. Du har nemt ved at skabe kontakt og relationer
med andre mennesker, og brænder for at skabe værdi og se mulighederne, sammen med kunden. Derudover fungerer du bedst som holdspiller
på et sammenspillet hold med forskellige typer af fagfolk, med hver deres kompetencer.
VI FORESTILLER OS, AT DU:
• Har gode formidlingsevner, både skriftligt og mundtligt
• Trives med bookning af møder, og er god til at arbejde selvstændigt
• Er struktureret, har et godt overblik og er god til at planlægge din tid
• Er positiv med et godt og smittende humør
• Er bosiddende på Sjælland
• Er på kontoret i Skive minimum hver 4. uge

DERUDOVER TILBYDER VI:
• Et afvekslende og fagligt udfordrende job med mulighed for indflydelse
• Gode arbejdsforhold med bl.a. fri telefon, computer, bilordning efter aftale
• Administrativt salgsback-up fra kontoret
• Gode muligheder for personlig udvikling
• Løn efter kvalifikationer
• En arbejdsplads i verdensklasse

HAR OVENSTÅENDE DIN INTERESSE, SÅ SEND DIT CV,

ANSØGNINGSFRIST: Tirsdag den 15. november 2022

GERNE MED ET BILLEDE TIL:

TILTRÆDELSE: Den 1. janur 2023

A-Sport A/S Katkjærvej 8 · 7800 Skive

Ved evt. spørgsmål ret henvendelse til Kris Johansen på

ELLER: Job@a-sport.dk - Att: Kris Johansen

tlf.: 21 12 24 46, efter kl. 14.00.

Om A-Sport:

A-Sport leverer sports- og aktivitetsudstyr, samt projekter og løsninger, til idrættens verden. Vores primære kunder er skoler, institutioner, kommuner, foreninger,
idrætshaller og anlæg. Vi tilbyder ét af markedets førende og mest spændende produktprogrammer. Vi holder til i det midtjyske, nærmere betegnet Skive, ved
Limfjorden og vi er alle engagerede medarbejdere, der alle yder sit bedste for at servicere og rådgive fagfolk på skoler, institutioner og i det danske idrætsmarked.
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