Selvstændig kørende møbelkonsulent
til vores team i København søges
Til vores møbelafdeling søger vi en salgsprofil, der kan inspirere sine omgivelser og være med til at vækste vores afdeling i København.
Vi samarbejder med en bred portefølge af virksomheder samt offentlige institutioner. Det er essentielt, at du har evnen til at skabe langsigtede relationer, kan begå dig på alle niveauer og skabe tillid hos kunder og samarbejdspartnere.
Du er ansvarlig for hele salgsprocessen. Lige fra at skabe den første kontakt
til kunden, de indledende behovsanalyser, udarbejdelse af løsningsforslag
og tilbud samt de endelige forhandlinger. Du vil også skulle samarbejde med
vores arkitekter om løsninger samt salgsbackup og logistik om leveringer mv.
Du vil blive en del af en virksomhed med hovedfokus på møbler på kontraktmarked såvel som detailmarked, og vil have en naturlig mulighed for at
præge og udvikle afdelingen. Du vil til daglig være tilknyttet vores københavnerteam på vores kontor i Taastrup.
Dine ansvarsområder:
- Videreudvikling af eksisterende relationer til kunder.
- Opsøgende salgsarbejde.
- Udarbejdelse af behovsanalyse, løsningsforslag og tilbud.
Dine kvalifikationer:
- Det er et krav, at du har brancheerfaring.
- Vi forventer, at du har et godt netværk i møbelbranchen.
- Du har sans og interesse for design og kvalitet.
- Du har gode IT kundskaber.
- Du er energisk, resultatorienteret og forstår at afslutte en handel.
- Du er opsøgende og har en udadvendt og tillidsskabende personlighed.
- Du kan arbejde selvstændigt og i teams.
- Du er selvmotiverende.
Vi tilbyder:
- En varierende arbejdsdag med stort råderum.
- Dygtige kollegaer i et uhøjtideligt miljø med plads til smil og humor.
- Job i en virksomhed med gode sunde værdier og masser af vækstpotentiale.
- Frihed under ansvar.
- Hurtig tiltrædelse.
Ansøgning:
Send din ansøgning hurtigst muligt til salgsdirektør Jesper Kristiansen på
mail: jbk@zolutions.dk.
A/S Zolutions - Art & Design
Zolutions er totalleverandør til kontoret inden for områderne erhvervsmøbler og belysning, indretningsopgaver og print & kopi, med afdelinger i Nykøbing F., Næstved og Taastrup. Virksomheden opererer primært på B2B markedet med kunder indenfor både det private og offentlige.
Derudover ejes og drives designmøbelbutikken Art & Design, som også indeholder Bang & Olufsen samt Lysmesteren. Yderligere information om virksomheden findes på www.zolutions.dk og
www.artogdesign.dk.
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