Scandinova søger salgsmedarbejder til vores showroom/butik i København
Hos Scandinova er vi et dedikeret team på ca. 45 medarbejdere, som leverer gulvløsninger af høj kaliber og
kvalitet. Vi er Danmarks største gulvgrossist og en del af Bygma Gruppen. Vores fokus er at yde et højt
serviceniveau til vores kunder herunder hurtige og optimale løsninger. Vi har hovedkontor i København og
gulvcentre i København, Odense, Aarhus og Aalborg. Vi er en velfungerende og dynamisk organisation og vores
største styrke er personalet, som er fagligt dygtige og yder professionel rådgivning i vores brede produktprogram.
Flise design er en afdeling med et dedikeret team på 5 medarbejdere, som leverer specialviden inden for
keramiske løsninger. Vi har adskillige agenturer, som forhandles og distribueres eksklusivt på det danske marked.
Vi brænder for at skabe værdi, gennem innovation og loyalitet, i alt vi gør.
Jobbet
Du refererer til afdelingslederen og bliver en del af teamet i vores showroom/butik i København på hverdage og
lørdage. I en nyoprettet stilling i henhold til vores fremtidige strategiplan i afdelingen bliver du medansvarlig for
salg, service og vejledning af såvel private som erhvervskunder. Du skal deltage i vedligeholdelse af showroomet
så det altid fremstår pænt og indbydende. I samspil med afdelingslederen og de øvrige medarbejdere, skal du
medvirke til at optimere salgsprocesser og udarbejdelse af kampagner.
Arbejdstider
37 timers arbejdsuge ekskl. frokostpause.
Din profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har erfaring med at omsætte kundernes drømme til moderne og funktionelle løsninger
Du besidder stor samarbejdsvilje og ‐evne
Du er i stand til at arbejde selvstændigt
Du arbejder struktureret og bevarer overblikket i pressede situationer
Du er ansvarlig og troværdig
Du er stabil, engageret og vedholdende
Du er initiativrig med et højt energiniveau
Du har erfaring med at arbejde i Excel, dette er en fordel, men ikke et krav.
Erfaring med salg er en selvfølge, kendskab til branchen er en fordel men ikke et krav

Vi tilbyder
Et spændende og afvekslende job med masser af udfordringer samt mulighed for faglig og personlig
udvikling. Et positivt og uformelt arbejdsklima med dygtige kollegaer. Løn‐ og ansættelsesvilkår efter
nærmere aftale, derudover har vi en attraktiv frokostordning.
Ansøgning
For at søge jobbet skal din ansøgning fremsendes online via Jobindex. Vi gør opmærksom på, at kun ansøgninger
fremsendt via linket nedenfor registreres og besvares.
Lyder jobbet som noget for dig, så send din ansøgning med CV senest 4. maj 2018. Vi ønsker jobbet besat
snarest muligt og indkalder løbende til samtaler.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte salgschef Anders Daugstrup på tlf.: 2778 8003.

