Kørende Sælgere søges til spændende telecom virksomhed
Til salg af kommunikationsløsninger til virksomheder i Danmark.

Vi søger sælgere/Løsningskonsulenter til vores kontorer i København, Aarhus og
Aalborg
Du skal gennem opsøgende salg til både nye og eksisterende kunder sælge professionelle
løsninger, der matcher kundens behov. Som sælger hos Firstcom Europe har du et team
bestående af dygtige og kompetente kollegaer som bistår dig i det daglige arbejde.
Primære arbejdsopgaver
•
•
•

Sælge komplette tele- og mobilløsninger til nye samt eksisterende kunder,
Booke og afholde egne møder, afgive tilbud og følge op på kunder
Skabe langvarige relationer til kunder

Vi forventer
•
•
•
•
•
•

Min. 5 års erfaring med BTB-salg. Branche erfaring er et +
Selvkørende, struktureret og initiativrig
Indsigt i og lysten til at lære om vores løsninger inden for telefoni mm.
Erfaren bruger af CRM og Microsoft Office pakken
B kørekort
Du stiller egen bil til rådighed, du vil blive afregnet efter statens km takst.

Vi tilbyder
•
•
•
•
•

Et spændende job i en koncern i vækst
Frihed og mulighed for at planlægge egen hverdag
Attraktiv lønpakke med provisionsordning uden loft
Pension og sundhedssikring
God oplæring og løbende produkt træning

Har du spørgsmål til stillingen, som ikke er angivet i stillingsopslaget, bedes du kontakte
Salgschef Frank Hechmann på 20 10 46 34.
Stillingerne søges besat snarest muligt men vi venter gerne på den helt rigtige.
Samtaler afholdes løbende fra uge 46.

Søg stillingen via dette link: https://app.jobmatchprofile.com/f7dtum

Who are Firstcom Europe?
We help businesses communicate in the cloud, share thoughts, ideas and information – today, tomorrow and beyond.
We provide a range of business solutions for businesses of all sizes. Our systems are hosted in the cloud which means that they are
secure and accessible from anywhere. Firstcom Europe is at the moment represented in Denmark, UK, Germany, Sweden, Poland,
and we are expanding.

