Sælger med teknisk forståelse
VIRKSOMHEDEN
Softcontrol er leverandør af en intelligent energistyringsløsning ”Clever House” til private hjem,
sommerhuse og bogligforeninger.
Til lidt større installationer har virksomheden udviklet løsningen ”Energy control” som anvendes på
skoler, hoteller, feriecentre og mindre erhvervsvirksomheder.
Clever House og Energy Control styrer lys, varme, ventilation, overvågning, tyverialarm og
adgangskontrol via en egen udviklet applikation. Softcontrol er etableret i 1997 og har solgt
løsningerne siden år 2000 på det danske marked.
Virksomheden er ejermæssigt forbundet til virksomheden Kuafu der tilbyder energirådgivning og
solcelleanlæg. Der er andre virksomheder forbundet med virksomheden og i alt er der 20
medarbejdere som har udgangspunkt fra firmaets kontor i Vodskov v/Aalborg.
Læs mere på www.kuafu.dk eller www.softcontrol.dk
STILLINGEN
Virksomheden søger en teknisk orienteret sælger der er stærk på relationssalg og salg til kæder.
Løsningen afsættes primært igennem El og VVS installatører, rådgivende ingeniører, arkitekter,
energirådgivere, byggefirmaer og evt. byggemarkeder i fremtiden.
Du kommer til at have din gang hos kunder over hele Danmark. Efter en oplæring i
produkter/løsninger forventes det, at du selv står for planlægningen af din hverdag. Der vil være
tale om langsigtet salg og et job som udekørende sælger, med back up fra hovedkontoret i
Vodskov.
Det vil være en fordel men ikke et krav at du har erfaring fra energibranchen.
Stillingens indhold:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opsøgende salg i hele Danmark
Mødebookning og planlægning af dine arbejdsdage
Arbejde langsigtet med at få skabt et tæt samarbejde med kunderne
Udarbejdelse af tilbud og opfølgning
Deltagelse i præsentationer, messer, arrangementer
Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning i samarbejde med ledelsen
Markedsvurdering og segmentering af kundepotentialet
Deltage i de opgaver som en lille organisation byder på

KANDIDATEN
Vi forventer at du har min. 5 års erfaring fra lignende stillinger. Du har erfaring eller interesse for
teknisk salg af energiløsninger. Du har evnen til at afkode hvem den rette beslutningstager er hos
kunden. Du har lyst til og evner at kommunikere med personer på mange forskellige niveauer.
Vi forestiller os, at du har en salgsrelevant uddannelse eller har erfaring med salg af tekniske
produkter/løsninger fra El eller VVS branchen.
Som person kan du varetage mange opgaver samtidigt og er god til hurtigt at sætte dig ind i nye
arbejdsprocesser og opgaver. Du trives med selvstændighed og brænder for opgaveløsningen. Du
forstår vigtigheden af at afslutte dine opgaver til aftalt tid.
•

Du er selvkørende og evner at opdyrke og skabe gode kunderelationer.

•

Du er salgsorienteret og har en professionel indstilling til dit arbejde.

•

Du formår at planlægge din egen arbejdsdag på en hensigtsmæssig måde.

•

Du har et stort drive og trives med at skabe resultater.

•

Du er engageret og ærlig med lyst til at være ansat i en lille organisation.

•

Du er omstillingsparat, initiativrig og serviceminded.

TILTRÆDELSE
Snarest muligt
ANSØGNING
Kan du genkende dig selv i vores værdier og forventninger, så send en ansøgning og CV som
Word eller PDF-fil mærket "SOFT" til job@bechmail.dk. Jobbet ønskes besat snarest muligt.
Bech Hunting Aps
Skovstjernevej 18
9310 Vodskov
Mobil: 31 31 67 76

