Sælger af dæktilbehør
Stenhøj DK A/S
Vi søger kørende sælger til distriktet Vestsjælland, Lolland Falster, Fyn samt en del af
Sønderjylland.
STENHØJ DK sælger, monterer og servicerer alle STENHØJs automotive produkter i
hele Danmark. STENHØJ DK forhandler dæktilbehør fra bl.a. Tech og Schrader,
dækapparater, lifte, kompressorer, mv. fra bl.a. CORGHI, DUNLOP m.fl.
Dine primære arbejdsopgaver bliver:
• Kørende salg i eget distrikt til dækværksteder og udvalgte kunder.
• Med udgangspunkt i din bopæl vil du fra din salgsbil forsyne kunder med f.eks.
dæktilbehør såsom reparationsmaterialer, balancevægte og værktøj.
• Du vil derudover få ansvar for at udbygge kundekredsen i dit geografiske distrikt.
Den ideelle kandidat kendetegnes ved at:
• Have erfaring fra dækbranchen – evt. med arbejde på et dækværksted.
• Være salgsminded og relationsskabende.
• Være serviceminded og kundeorienteret.
• Trives med selvstændighed og frihed under ansvar, samtidig med at du gerne søger
viden og kompetencer på tværs af organisationen.
• Bopæl centralt i distriktet.
Hos STENHØJ DK bliver du en del af et velfungerende team og tilbydes attraktive
ansættelsesforhold, der afspejler stillingen. Som en del af en stor organisation vil der
for den rette person være muligheder for personlig og karrieremæssig udvikling.
Jobbet som sælger hos STENHØJ DK giver en spændende og afvekslende hverdag,
med kontakt til både kollegaer og kunder.
Ansøgning samt CV sendes til Kim Christensen på kch@stenhoj.dk. Mærk venligst
din ansøgning i emnefeltet med ”Ansøgning Sælger”.
Ønsker du yderligere information omkring stillingen, kan du kontakte Kim Christensen
på tlf.: 40 57 10 09.
Der afholdes løbende samtaler.
Læs mere om STENHØJ DK på www.stenhojdk.dk.
Ansøgningsfrist: 15. februar 2019
Tiltrædelse: 1. april 2019
STENHØJ DK er i en spændende udvikling med stigende aktiviteter på både salgs- og serviceområdet.
Selskabet beskæftiger på nuværende tidspunkt 53 medarbejdere og leverer og servicerer en lang række
produkter til den danske autobranche.
STENHØJ DK er en del af STENHØJ GRUPPEN. Den danskejede virksomhed blev grundlagt i 1917 og er i
dag en af verdens førende leverandører af produkter til den automotive industri. STENHØJ GRUPPEN
består af 16 datterselskaber i 11 lande. Gruppen beskæftiger 660 medarbejdere og har eksport til mere
end 60 lande på verdensplan.

