Salgskonsulenter / Møre og Romsdal

Salgskonsulent hos Pro-Aqua Norway
Hvis du ønsker frihet….
NB. Denne stilling er ikke telemarketing.
Da vi har det veldig travelt og er i gang med å utvide vårens marked i hele landet, søker vi
nye selvstendige forhandlerkonsulenter
i Møre og Romsdal.
Vi søker både Fulltids- og deltidsselgere.
Jobben består i å være salgskonsulent som kan bevege seg i et område nær sin egen bopel. Dere
vil bli tilknyttet en av våres salgsavdelinger, hvor det vil være 2 ukentlige møter. Utover dette
arbeider man ut fra eget hjem.
Pro-Aqua er et stort internasjonalt firma med hovedkontor og produksjonsavdeling i Tyskland. Vi
har eksistert siden 2001 og har i dag avdelinger i mer enn 35 land. Vi selger i dag vår spesielt
utviklede rengjøringsmaskin og luftrensere til forbedring av inneklima og optimering av
rengjøringen.
Salgserfaring er ikke et must, da vi gir deg en grundig opplæring, så du blir en kompetent
konsulent til å representere Pro-Aqua til våre kunder.
Vi tilbyr:
Høy provisjonslønn + Bonusorning utover det vanlige
Vi sørger før CV, registrering og regnskapssupport
Planlegging av egen arbeidstid
Gode karrieremuligheter
Et arbeid med produkter som er marknedsførende
Muligheten for 2 utlandsreiser i året
Salgs & produktkunnskap, coaching/utdannelse 1 b2c salg

Vi forventer at du:
Er energisk, presentabel, utadvendt og gjerne ung, men dette er ikke et krav

At du er en selgertype
At du er karriereorientert og ønsker raskt å rykke oppover rangstigen
At du har lyst til mer jobbmessig og inntjeningsmessig arbeid
Har lysten og evnene til å bli en god selger/leder
Er god til å arbeide selvstendig
Du er utholden og du tror på deg selv
Du kan gjøre minimum 3 demonsrasjoner i uken
Har førerkort og egen bil til rådighet

Er du klar til nye utfordringer, så kontakt oss allerede i dag for en personlig samtale.
send en mail.
Pro-Aqua Norway
pro-aqua@pro-aqua.no

