TIMBERMANS SALGSKONTOR
SØGER NY KOLLEGA

Vi har forrygende travlt og søger en ny medarbejder til vores salgskontor i Hadsund.
Vi ønsker at give vores kunder den bedste oplevelse. Derfor går du glad på job, hvor du indgår i et salgsteam,
der med smil i stemmen betjener vores kunder primært pr. telefon, men også i vores showroom.
En normal arbejdsdag betyder kundekontakt med mange forskellige kunder og opgaver – fælles for os alle er, at
vi altid sætter kunden i første række og servicerer alle på et højt fagligt niveau.
Hos os vil du arbejde med ordreoprettelse, mindre tilbud og vejledning af kunder om vores produkter. Derudover
løser vi alle andre salgsopgaver, der dukker op i løbet af dagen. Vi forventer, at du altid er klar til at være backup for dine kollegaer og at du er en teamplayer, så vi sammen får det bedste resultat.
Ønskede kvalifikationer:
• Du må gerne være branchekendt, eller kendt med den type kunder, vi servicerer
• Har et positivt livssyn og godt humør
• Skal trives i et uformelt og til tider travlt miljø
• Kunde- og serviceminded
Timberman tilbyder:
En spændende hverdag i en mindre virksomhed, hvor der ikke er langt fra ord til handling
Et fagligt udfordrende miljø, hvor der er god plads til de, der gerne vil.
Dit arbejdssted er Timberman Denmark A/S, Havnevej 11, 9560 Hadsund.
Du arbejder 37 timer om ugen og refererer til salgsleder.
Tiltrædelse 01.06.19 eller tidligere.
Har du lyst til at være vores nye kollega skal du sende din ansøgning senest 21/4 til timberman@timberman.dk.

Hos Timberman sælger vi gulve med stil – trægulve, kork- og vinylgulve.
Vi er engagerede medarbejdere – fagfolk med fingeren på pulsen,
som nøje følger mode og tendenser inden for træsorter, farver og bolig.
Vi er eksperter i indkøb, logistik og salg – og vi ved, at vi er til for vores kunder!

timberman.dk

