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Drømmer du om at udvikle dit enorme salgstalent? Brænder du for det opsøgende salg i en
konkurrencepræget, dynamisk og travl branche? 

Hos Strømlinet A/S har vi store ambitioner og vi er inde i en spændende udvilkling.. Vi har rigtig
travlt., og søger derfor nu den rette nye medarbejder , som kan være med til at at sikre at vores

salgsafdeling kommer helt i top. 

Du har stor erfaring indenfor salg og telemarketing, og
du trives i salgsrollen
Du er tilstede og nærværende i dit møde med kunden,
og du kan vende et "nej tak" til en mulighed.
Du har let ved at sætte dig ind i forskellige IT systemer
Du er velformuleret på dansk og engelsk i både skrift
og tale
Du er klar på at forme din egen hverdag i en nystartet
virksomhed, hvor der er fart over feltet, højt til loftet og
masser af udviklingsmuligheder

Hvad skal du lave?

Hvem er du?

 
Kontakt salgschef, Frederik

Poulsen på 40150600
eller kontakt Maria Wieborg: 

M: mw@stromlinet.dk
P: 9339 4020

 

Spørgsmål?

Opsøgende telefonsalg til
eksisterende og nye kunder
Opfølgning på kampagner med
tilbud og service til nuværende og
nye kunder
Mersalg og dybdesalg
Assistance til vores salgschef og
kundeserviceafdeling

Salg og telemarketing

Partner i Strømlinet Partner i Strømlinet

Du er stjernen i telefonen
Du er seriøs, moden og målrettet i din måde at gå til
opgaverne, og du elsker at telefonen er dit vigtigste
arbejdsredskab.
Du er selvstændig og både tør, og har lyst til, at træffe
beslutninger
Du er åben, hjælpsom og god til at snakke i telefon
Du er stabil grundig og pligtopfyldende

Hvad kan vi tilbyde?
Mulighed for at præge kulturen i en
fremadstormende virksomhed
At være del af et ungt, dynamisk og
ambitiøst team, hvor vi fejrer
succeserne sammen
Mulighed for personlig udvikling
En fleksibel arbejdsuge tilrettelagt
efter vores åbningstider
Løn efter kvalifikationer

Salg og telemarketing

TELEMARKETINGSMEDARBEJDER

ANSØGNING
SEND DIN ANSØGNING TIL MARIA WIEBORG PÅ INFO@STROMLINET.DK, OG
SKRIV ”ANSØGNING” I EMNEFELTET. 
VI ØNSKER STILLINGEN BESAT SNAREST MULIGT OG INDKALDER LØBENDE TIL
SAMTALER.
DIN PRIMÆRE ARBEJDSPLADS VIL BLIVE VORES KONTOR PÅ
HOLMSTRUPGÅRDSVEJ 250B, 8210 AARHUS V


