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Brænder du for salg og har du lyst til, at arbejde med gode kollegaer og Danmarks bedste kunder, så
er det dig, vi har brug for!
Vi søger en dygtig og ambitiøs kollega til udarbejdelse af tilbud, tegninger, opsøgende salg,
opfølgning og kundepleje. Du har stor interesse for salg. Du har styr på hele salgsprocessen og formår
at sætte dig i kundens sted, lytte til deres ønsker samtidig med at du udviser godt købmandskab.
Med base fra vores firmaadresse i Dalby nær Haslev, skal du sælge løsninger inden for varmepumper,
og jordvarmeanlæg m.m. til private- og erhvervskunder. Du bliver ansvarlig for flere faser i
processen, fra indledende behovsafdækning, tilbudsgivning og salg til opfølgning og kundepleje. Du
vil også indgå i et tæt samarbejde med de udførende håndværkere. Arbejdet kræver stor grad af
selvstændighed, struktur og gåpåmod. Det er ligeledes vigtigt, at du kan håndtere at have mange bolde
i luften og kan levere hurtig og professionel opfølgning,
Se mere om vores fokusområder på decas.dk.
Vi forventer at du:
•
•
•
•
•
•

Har solid erfaring med salg, tilbudsgivning og opfølgning
Er i besiddelse af en stor portion gåpåmod og selvtillid
Trives godt under pres og kan holde mange bolde i luften på en gang
Er serviceminded, udadvendt og sælger af natur
Er kommunikativ stærk og mestrer fejlfrit dansk i både skrift og tale
Er hurtig på tasterne og har nemt ved at lære nye systemer

Hvem er vi?
Dansk Energi Center A/S er en virksomhed der kan og vil grøn energiløsninger. Vi er gode
kollegaer, har et godt arbejdsmiljø og fuld af forventninger til fremtiden.
Hvad tilbyder vi?
Et spændende og selvstændigt job med stort ansvar fra første dag. Du får mange kontakter og
engagerede kollegaer, som løfter i flok. Vi tilbyder en attraktiv lønmodel med fast månedsløn og
pensionsordning efter 3 måneder, Sundhedsforsikring, samt bil, computer, iPad, og mobiltelefon.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette medarbejder.
Salgs område er hovedsageligt Sjælland.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning, CV, billede samt relevante oplysninger til anders@decas.dk
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anders Aakær på telefon 30 45 94 04.
Ansøgningsfrist er 15. August 2020 og der afholdes løbende samtaler.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

