DS Elcobyg A/S søger:

Salgskonsulent
DS Elcobyg producerer og leverer betonelementer til større og mindre boligbyggerier, samt erhvervs-, insti
tutions- og landbrugsbyggerier. Leverancerne foregår i tæt samarbejde med entreprenører, håndværkere,
projekterende og bygherrer.
Virksomheden er placeret i Hobro og beskæftiger i dag 130 medarbejdere. DS Elcobyg er en del af DS Gruppen
som årligt omsætter for et trecifret millionbeløb.
Vi søger en dygtig salgskonsulent med godt købmandskab og mod på selvstændigt at vedligeholde nuværende kundeportefølje samt
supplere med nye kunder. Alt salgsarbejde er primært til det danske marked. På sigt kan det udvides til mere synlighed i Norden.
Du vil fra start skulle udbygge en eksisterende og oparbejde en ny købende kundeportefølje, hvor din primære opgave vil være at sikre
en ordrebeholdning, der kan indfri budgetmålene. Samtidig skal du prioritere og selektere i ordretilgangen, så det passer til produktionskapaciteten i virksomheden.
Derudover vil dine arbejdsopgaver være følgende:
• Kalkulation og tilbudsgivning på betonelementer
• Opfølgning på tilbud
• Styring af egne projekter såvel eksternt som internt i salgsøjemed
• Rådgive kunder i tilbudsfasen og følge kunden til dørs
• Deltage i markedsføringstiltag
Kompetencer
Du har en uddannelse som ingeniør eller konstruktør og gerne med kendskab til betonelementer. Som den salgserfarne person evner
du at se hele forretningen og arbejde med muligheder frem for begrænsninger. Du har en professionel tilgang til markedet og kender til
værdien af proaktivt at holde kunderne tæt. Har du allerede en eksisterende og dokumenterbar kundeportefølje af entreprenører, vil det
naturligvis tælle højt.
En del af jobbet vil indeholde kalkulation af mængder, hvorfor relevant kendskab med tegne programmer er et must - gerne erfaring
med Bluebeam. Derudover forventes det, at du kender til AB 92.
Som person er du:
• Troværdig og fokuseret
• Målrettet og vedholdende
• Selvstændig og ansvarstagende
• Proaktiv
• Motiveret af at arbejde i en virksomhed i udvikling
DS Elcobyg tilbyder
Et spændende job i en virksomhed i rivende udvikling, hvor der er plads til forskelligheder og hvor man får mulighed for at samarbejde
med dygtige og kompetente kollegaer.
• Løn efter kvalifikationer
• Et fagligt stærkt miljø

Sådan søger du jobbet...
Hadsundvej 8 · DK-9500 Hobro
Tel.: +45 96 57 26 57
www.ds-elcobyg.dk

Vi arbejder med at besætte jobbet hurtigst muligt. Derfor er der
ingen ansøgningsfrist.
Tryk her for at søge jobbet
Såfremt du ønsker at høre mere om dette job, kontakt da
konsulent Steffen Sørensen på telefon +45 2647 1914 eller konsulent Kent Fredslund Pedersen på telefon +45 2877 0070.

...en del af DS Gruppen

