Københavns Listefabrik
ELSKER DU OGSÅ DUFTEN AF TRÆ OG SUCCES,
SÅ ER DU MÅSKE EN AF VORES NYE SÆLGERE
Vi har forrygende travlt ...
Derfor søger vi 1-2 nye SALGSMEDARBEJDERE
med baggrund i byggevarebranchen til Københavns Listefabrik:

• At du er god til at sælge og naturligt
tænker i relevant mersalg
• At du er god til samarbejde og en god
kollega

Kvalifikationer:
Du vil primært komme til at sælge trælister fra
vores store sortiment og lager i Søborg. På sigt
også specialforarbejde lister og andre trævarer
som f.eks. massive trægulve, hvor vi har specialiseret os, og lægger lokaler til et af Københavns
flotteste Gulv-Showrooms.
Som sælger hos os bliver du bredt involveret
i alle facetter af salget - lige fra servicering af
eksisterende kunder, projektsalg, opsøgende salg
og indkøb. Du bliver en del af et dygtigt og
engageret salgsteam, hvor alle sætter en ære i at
yde en god service og rådgivning til ALLE vores
kunder – både professionelle og de private.
Du kan forvente et spændende job med gode
udviklingsmuligheder, gode kolleger, og hvor
den daglige omgangstone er fri og uformel.
Et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejdertrivsel
vægtes højt. Attraktive personalegoder, og en
løn svarende til dine kvalifikationer.

Dine primære arbejdsopgaver:
• Salg, ekspedition og tilbudsgivning til
professionelle og private kunder
• Telefonisk og personlig rådgivning
• Daglig opfølgning på kundeportefølje,
projekter og tilbud

Vi forventer:
• At du er god til at rådgive og vejlede
• At du er serviceminded – også når det
går stærkt
• At du er fleksibel og har et godt humør

• Du er faguddannet eller har branchekendskab og erfaring med salg
• Er motiveret for at lære vores produkter
at kende og på sigt blive specialist
Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til
at kontakte afdelingschef Simon Hamann Olsen
(2490 9500).

Ansøgning:
Vi kigger på ansøgningerne og afholder samtaler løbende. Så vent ikke, men send din
motiverede ansøgning snarest!
Husk at vedhæfte CV og evt. anbefalinger.
Send din ansøgning på mail til Simon Olsen:
so@kbhlistefabrik.dk

Om virksomheden:
Københavns Listefabrik ligger i Søborg i udkanten
af København lige ved Motorring 3 og Hillerødmotorvejen. Vi producerer, lagerfører og sælger
”Verdens Største Sortiment af Trælister” til
trælasthandlere, entreprenører, håndværkere og
private i hele Danmark. Københavns Listefabrik
er privatejet, velkonsolideret og uafhængig.
Vi sætter en stor ære i at bevare vores specielle
ånd, hvor kunder og medarbejdere har en fri og
hyggelig omgangstone, og hvor alle kunder får
den bedste service vi kan præstere – hver gang!
Mere om Københavns Listefabrik på:
kbhlistefabrik.dk

