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Redoffice Konpap søger

Intern sælger til vores butik i Viborg
Har du ben i næsen, masser af gåpåmod og blot lyst til at sælge med kundens behov i centrum?
Så søger Konpap efter en energisk smilende medarbejder, der skal hjælpe med at varetage den
interne salg og kundeservice i vores Viborg butik.
Vores formål er nemlig ”Vi inspirerer enhver person og organisation til optimale og værdifulde løsninger på arbejdspladsen”.
For hos os er kontorsalg ikke bare kontorsalg. Vi sælger totalløsninger både til store og små virksomheder, til erhverv og private og dækker alle behov herimellem.
Hvad søger vi?
Du har en positiv adfærd og kan proaktivt se løsninger og muligheder. Du er selvstændig men ynder
samarbejdets kunst. Besidder en vindermentalitet for at nå målet men også at præstere det bedste
salg ved enhver kunde dialog.
Du er lige den kollega, vi leder efter hvis du…
• Det er en fordel at du har erfaring inden salg og kundeservice, erfaring indenfor kontorbranchen er
ikke nødvendigt da løbende optræning vil blive budt.
• Brænder for salg og servicerer kunderne med et smil
• Er energisk og kan lide en aktiv hverdag og mange bolde i luften
• Du er nysgerrig og villig til at lære og dele din egen viden med teamet
• Er ansvarlig og grundig, og følger op på dine ting
• IT-flair og er vant til, at IT er en naturlig del af hverdagen
Vi tilbyder til gengæld:
• En virksomhed i vækst og positiv udvikling med en hektisk men spændende og afvekslende hverdag
• En kultur, hvor omgangstonen er uformel og humoristisk, men stadig præget af resultatfokus og
vinderinstinkt
• En organisation med en flad struktur, hvor du får ansvar og dine resultater bliver påskønnet
• En attraktiv fast lønpakke
• Pension og ferie med løn
• Sundhedssikring
• Sociale arrangementer, løbende events i huset og sommerfest + julefrokost ved kæden.
• Frugtordning
Har du spørgsmål til stillingen, kan du stille dem til butikschef Morten Nielsen på tlf. 26 27 01 46.
Hvis du matcher ovenstående profil og ønsker at blive en del af holdet, så send din ansøgning til Morten
på mail mkn@redofficekonpap.dk.
Ansøgningsfrist 12. august 2022 og opstart herefter snarest muligt.
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