TEKNISK SALGSRÅDGIVER
Virksomhedsprofil
Eurofast® er din specialist i fastgørelsessystemer til såvel flade tage som til tage med fald/hældning. Vi fokuserer på
hvert enkelt lands behov og har derigennem opnået international udvikling. Eurofast® er nu repræsenteret i mere
end 25 europæiske lande.
Den ønskede medarbejder må have dokumenteret kendskab til flade tage og facadebyggeri og være i besiddelse af den
tekniske erfaring til at kunne sælge fastgørelsesprodukter til såvel flade tage som til facadebyggeri.
Arbejdsbeskrivelse
Opsøgende salgsarbejde. Du er den faste kontaktperson for dine kunder, og du vil være ansvarlig for salg og indtjening
i din region. Du vil sælge fastgørelsesprodukter til såvel slutforbrugere som til forhandlere indenfor flade tage og
facadebyggeri. Du vil sikre at alt er ordentligt organiseret for dine kunder. Du vil tilgodese såvel interesserne for dit firma
som for dine kunder. Dette opnås ved systematiske besøg hos eksisterende og fremtidige kunder. Du tilbyder løsninger til
deres problemer/opgaver. Du sikrer, at kundens tilfredshed er sammenfaldende med dit firmas.
Arbejdsniveau: Operativ
Refererer til: DK Salgschef
Vores salgsmedarbejder har følgende opgaver
• Opnåelse af salgsbudgettet, forøgelse af kundetilfredsheden og yder
en enestående god fremadrettet service overfor vores kunder.
• Tilvejebringer løsninger, sikrer information både før og efter.
• Følger op på tilbud, ordrer og leverancer med det formål at opnå det
ønskede resultat.
• Sørger for at blive den første kontaktperson for dine kunder.
• Ved strukturerede kundebesøg konstant at optimere kundeforholdene.
• Daglig rapportering af kundebesøg i vores data system.
• Opsøge og erhverve nye kunder.
• Introducere relevante nye produkter eller informationer til dine kunder.
• Løbende rapportering til din salgschef med information omkring markedet
og kunderne (nye muligheder, problemer/opgaver, vigtige tilbud og ordrer, etc.)
• Deltagelse i salgsmøder.

Evner/kompetencer
• Diplomatisk.
• Ansvarlig
• Handelsmæssig holdning
• Initiativrig
• Tænker i problemløsningsbaner
• Salgstalenter udover salg på prisen
• Selvstændig
• Gode evner i såvel tale som skrift
• Engelsk og/eller tysk i tale og skrift

For yderligere oplysninger angående den ledige stilling,
kan du kontakte os pr. mail.
Venligst send dit CV pr. mail til:
Jørgen Høding
joergen.hoeding@eurofast.dk
M: +45(0)24 24 5919

www.eurofast.dk
Eurofast® er firmanavnet Van Roij Fasteners Europe B.V.

