Den fødte sælger…?
… der brænder for at bevise sit værd
10.000+ kundeemner i København

Ambitiøse vækstmål… Zederkof er en stærk spiller på markedet for indretningsløsninger til caféog restaurationsmarkedet. Du får et konkurrencedygtigt sortiment og et serviceminded bagland i
ryggen, derfor bliver din personlige indsats nøglen til succes!
•
•
•
•

Opsøgende salg er vejen frem på dette marked, hvor behov ofte opstår spontant, og hvor
kunderne er vant til at træffe hurtige beslutninger
Kunderne er herligt uformelle, stilen er frisk og tonen direkte
Viser du interesse for kundens forretning, lytter til deres behov og hele tiden holder dem
opdateret med nyheder, kampagner osv., så er du godt i gang
Det indre København bliver dit primære fokus, men der vil også være andre attraktive
jagtmuligheder på Sjælland

Ind i kampen... du er fyldt af energi, selvtillid og viljen til bevise dit værd i salg. Forudsætningen for
at lykkes ligger i din evne til:
• at ”sparke nogle døre ind”
• med et ”glimt i øjet” at kunne snakke med alle kundetyper
• at se muligheder
• at rådgive kunder til at træffe de rigtige valg
• at løse problemer og ikke lade dig påvirke af modgang
• i et IT-system at holde styr på dine aftaler og tilbud
Du har nok allerede opdaget disse egenskaber hos dig selv, f.eks. som tjener, rejseguide, skiinstruktør,
gennem backpacker-eventyr, fritidsjob inden for salg eller måske et job som succesfuld ”hunter”.
”Det er sgu lige mig”... sådan må du gerne tænke! Vis så, at du er både hurtig, effektiv og
overbevisende ved at sætte dig til tasterne og skrive et par ord om, hvorfor det er dig, vi skal vælge!
Vedhæft dit CV og mail det hele til vores HR-konsulent Lars Rüger: job@LRHR.dk
Interviewdato: 21. september 2017
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Zammen! Kulturen i Zederkof er præget af vores værdier
Troværdighed, Respekt og Engagement. Vi arbejder sammen,
sparrer sammen og spiller hinanden gode. Vi sætter ambitiøse
mål for vores fælles fremtid, arbejder professionelt og brænder
for at skabe de bedste indretningsløsninger til ude- og indemiljøer.
En imponerende sortimentsbredde og -dybde har åbnet onestop-shopping muligheder for det professionelle segment
inden for caféer, restauranter, hoteller, konferencecentre,
eventvirksomheder, skoler, idrætshaller, forsamlingshuse med
mange flere. Zederkof er en veletableret, danskejet virksomhed
med et stort vækstpotentiale i såvel Danmark som resten af
Skandinavien.

