Human Skills søger KAM - Salg til
byggemarkeder og lignende industri
Til Silkeborg Stigefabrik søger Human Skills en dygtig sælger med ansvar for vores kunder og
relationer i Jylland. Stillingen refererer til Silkeborg Stigefabriks Adm. Direktør.
Arbejdsopgaver og Ansvar:
•

KAM for Jylland.

•

KAM er primær ansvarlig for det enkelte projekt frem til hand-over.

•

KAM har dialog med intern salgs backup og produktion.

•

KAM har ansvar ved reklamationer.

•

KAM indrapporterer ugentligt besøg, bobler samt ordreindgang.

•

KAM synliggør alle aktiviteter i kalenderen.

•

KAM gennemfører kundemøder.
Faglige kvalifikationer:
Det forventes at du har dokumenteret succes med salg til byggemarkeder eller tilsvarende andet
teknisk segment, herudover forventes:

•

3-5 års erfaring med salg til byggemarkeder eller lignede.

•

God teknisk forståelse.

•

Erfaringer med at gennemfører kurser og tale til en større gruppe.

•

Salgserfaring fra byggebranchen og med branchens aktører.

•

Har opnået meget tilfredsstillende salgsresultater i tidligere stillinger.

•

Ansvar for kunder, samt udpræget evne til at opbygge nye
relationer såvel ved eksisterende som ved nye kunder.

•

God til opfølgning, gennemførsel samt afslutning af såvel nye som
eksisterende sager.

•

Erfaring med kalkulationer/fastsættelse af priser til kunden.

•

Ansvar for budget og resultat – herunder DG for gennemført salg.

•

God og konstruktivt samarbejde med kolleger både internt og eksternt
i organisationen.

•

Sikker i brugen af MS Office og Navision.
Din Profil:
Du er udpræget selvstændig og en typisk "selvstarter" som er i stand til at prioritere sin tid
mellem de forskellige opgaver i jobbet. Yderligere krav er:

•

Serviceminded og løsningsorienteret.

•

Proaktiv og vedholdende.

•

Resultatorienteret og har evnen til dialog på forskellige niveauer.

•

Trives i en mindre organisation, hvor der både skal tænkes analytisk og handles i praksis.

•

Kvalitetsbevidst og struktureret.

•

Besidder udpræget gode samarbejdsevner og er fleksibel.

•

Forstår vigtigheden af at kommunikere klart og entydig med kunder og kollegaer.

•

Omstillingsparat og besidder et højt personligt drive.

•

Evnen til at bevarer overblikket i pressede situationer.

•

Positiv (godt humør), initiativrig, tillidsfuld samt udadvendt.
Du tilbydes:

•

En arbejdsplads i udvikling som er unik inden for sit felt.

•

Høje frihedsgrader under ansvar.

•

En spændende og udfordrende hverdag hvor dagene ikke er ens.

•

Løn efter kvalifikation samt en gunstig pensionsordning, sundhedsforsikring og en
kørselsordning.
Spørgsmål og ansøgning:
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Peter Schrøder på mobil 6119
9916
Der afholdes løbende samtaler. Ansættelse hurtigst muligt.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning samt CV via e-mail på adressen info@humanskills.dk.
Silkeborg Stigefabrik A/S er grundlagt i 1948 og er i dag Danmarks største udbyder af stiger i træ,
aluminium, glasfiber og stilladser. Produkterne anvendes til den professionelle til industri,
specialløsninger samt til hobby brug.
Primære markeder er Danmark, Scandinavian/Europa.
Silkeborg stigefabriks hovedkontor er i Them ved Silkeborg og virksomheden beskæftiger i dag 27
medarbejdere. For yderligere information: www.silkeborgstigefabrik.dk

