SALGSKONSULENT TIL FØRENDE MÆRKEVARER
Er du en energisk profil med et stort salgsgen og har du erfaring inden for
detailbranchen, så har vi stillingen til dig!
Rollen:
Som salgskonsulent hos RelationMedia kommer du til at arbejde tæt med to førende
brands inden for detailbranchen. Du får fuldt ansvar for dit eget salgsdistrikt samt
herunder udvikling af eksisterende kunder.
Hvem er du?
Som salgskonsulent er det din vigtigste opgave at skabe relationer i butikkerne, skabe
salg og sørge for du opnår dine KPI’er. Derfor søger vi en salgskonsulent, der er
professionel, selvstændig og ikke mindst struktureret. Derudover forventer vi, at du:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Har erfaring med førende mærkevare salg indenfor detailbranchen
Har et højt drive og er resultatorienteret
Har gennemslagskraft og er omhyggelig
Er fleksibel, løsningsorienteret og stabil
Er vant til at arbejde selvstændigt
Har IT-kendskab på brugerniveau
Har kørekort

Du vil komme til at arbejde med to forskellige mærkevarer og være en del af
en nytænkende virksomhed med høje ambitioner. Det er derfor vigtigt, at
du som person er meget imødekommende og omstillingsparat i enhver
situation, du kommer ud i.
Derudover kan vi tilbyde dig:
At blive en del af et kæmpe netværk og udvikle dig
i et professionelt og uhøjtideligt miljø, hvor du
samtidig kan trække på din nuværende erfaring
❖ Stor fleksibilitet
❖ Fast lønpakke, firmabil og telefon samt computer til
rådighed.

❖

Hvem er vi?
RelationMedia A/S er
Danmarks største promotionbureau og har været på
markedet siden 1999 - og er
beliggende i Skanderborg.

Lyder det som noget for dig?
Så ser vi frem til at høre fra dig! Send gerne
din ansøgning i dag!

RelationMedia er Danmarks største
fullservice-bureau, med en af Danmarks
største salgstyrker. Vi har været på
markedet siden 1999, og arbejder indenfor
mange forskellige forretningsområder.

Ved spørgsmål kontaktes Teamleder Jens
Christensen på +45 40904804.
Ansøgning + CV sendes til
job@relationmedia.dk med
anmærkning '' Salgskonsulent’’

