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”Top Gun” sælger København
Elsker du at sælge - har erfaring med opsøgende salg, flittig, tillidsvækkende og
ved hvornår en aftale skal lukkes!?
Så er du landet det helt rigtige sted! - Nimand tilbyder et super spændende varieret
salgskonsulentjob, hvor du arbejde målrettet med salg af professionelle
kaffemaskiner løsninger fra WMF – verdens absolutte største og stærkeste
producent af fuldautomatiske high-end professionelle kaffemaskiner.
Dit salgsdistrikt bliver København og Sjælland, hvor du arbejder målrettet med salg til B2B kunder,
indenfor kontor, hotel, fastfood og restaurationsbranchen. Det er et krav at du har erfaring fra
lignende sælgerjob og gerne indenfor samme kunde segment. Vi forventer at du kan arbejde
selvstændigt efter en kort indlæring i jobbet og produktprogrammet, og herefter håndtere din
dagligdag, planlægning og opsøgende salg med reference til den salgsansvarlige.
Vores kontor og lager har base i Aalborg, hvor vores salgs- og servicebackup er placeret. Du kører
ud fra egen bopæl i starten, men har også mulighed for at anvende showroom i Aalborg.
Nimand annoncere løbende hver måned i flere branche relateret fagblade som genererer mange
leads i dit område.
Dine kvalifikationer:


Selvsikker, sulten efter at blive DK absolutte bedste sælger af kaffemaskinen løsninger.



Resultatorienteret.



Selvstændig,



Målrettet.



Flittig



Tillidsvækkende



Udadvendt
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Vi tilbyder:


God løn og pension – vi betaler gerne for gode resultater!



Motiveret kollegaer der lever og ånder for produktet.



Et varieret og selvstændigt job, med markeds absolutte stærkeste produktprogram – WMF
kaffemaskiner – 2nd to none



Løbende support og opfølgning.

Ansøgning mailes eller sendes til:
Mærket: Sælger København
job@nimand.com
Nimand A/S, Thistedvej 62, 9400 Nørresundby

Nimand A/S er med 30 år, landets ældste leverandør af drikke vare systemløsninger til Hotel-,
restaurant, fastfood branchen, kontorer og det professionelle erhvervsliv. Gennem mange år dansk
agent for flere af verdens bedste og mest producerede produkter herunder verdens strørest
producent af professionelle kaffemaskiner WMF Group AG i Tyskland.
Med et landsdækkende services -og salgsnet supporter og servicerer vi dagligt vores kunder direkte
eller via forhandler.
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