For Danhaus Bolig søges

Boligrådgiver/sælger
- Midt- og Østjylland
Danhaus Bolig er blevet en betydelig spiller på det danske marked inden for opførelse af
enfamiliehuse, sommerhuse og projekter med rækkehuse. Elementerne til husene produceres på egen topmoderne fabrik i Esbjerg, med deraf følgende konkurrencemæssige fordele.
I bestræbelserne på at udbygge virksomhedens position på det danske marked, søges en
boligrådgiver/sælger til det midt- og østjyske marked.
Du skal gennemføre opsøgende salg på baggrund af de henvendelser virksomheden får,
dels via brochurebestillinger og dels via åbent hus arrangementer. Kundeemnerne kan
komme ind via mange kanaler, det bliver bl.a. din opgave at følge op og servicere disse, så
kunderne oplever Danhaus som en tryg og seriøs samarbejdspartner. Du udstråler en ægte
interesse for branchen, så det får en smittende virkning i forbindelse med op- og udbygning af dit professionelle netværk.
Du kører ud hjemmefra og dækker det midt- og østjyske område, men bliver også en del af
et etableret salgsmiljø, som du kan sparre med i det daglige og når du kommer på hovedkontoret i Esbjerg. Du refererer til chefkonsulenten.
Du har et naturligt drive og som person er du udadvendt, energisk og imødekommende.
Du har dokumenteret salgserfaring, og det vil være ønskeligt, hvis du kan supplere med en
håndværksmæssig eller byggesagkyndig baggrund. Din personlighed bliver dog afgørende
for det endelige valg.
IT-mæssigt er du erfaren bruger af MS Office pakken og du har kendskab til udnyttelse af
CRM systemer.
Vi kan tilbyde et spændende job i en udviklingsorienteret virksomhed med gode kollegaer,
et godt og moderne arbejdsklima, gode arbejdsforhold og en gage, der modsvarer de
stillede krav.
Tiltrædelse hurtigst muligt, vi venter dog på den rette person.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konsulent Lars Søgaard, PAICO, på tlf. 20946680. Ansøgning og CV, mrk. ”Boligrådgiver/sælger” sendes pr.
mail til ls@paico.dk senest den 8. januar 2017. Fortrolighed er en selvfølge og ansøgningerne behandles løbende.
Danhaus A/S er Danmarks førende leverandør af præfabrikerede elementer til huse i træ
og mursten. Virksomheden, med hovedkontor i Esbjerg og afd.kontor i Herlev på Sjælland,
beskæftiger ca. 100 medarbejdere og har i dag et højteknologisk produktionsanlæg, hvor
anvendelsen af moderne robotteknologi sikrer en høj og ensartet kvalitet. På fabrikken i
Esbjerg fremstilles 1-2 huse om dagen – året rundt. Virksomheden har egen montageafdeling. Se mere på www.danhaus.dk
PAICO er en konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig med serviceydelser
inden for personale og HR. PAICO er autoriseret i anvendelse af NEO
Personality Inventory-Revised – NEO PI-R.
PAICO, Thorsgade 2, 2. sal, DK-7430 Ikast, tel. 97123500 . www.paico.dk

