Mediehus i vækst søger ENGAGERET SÆLGER

Seekings A/S søger en sælger - og gerne den bedste af slagsen!
Jobbet består af en god blanding mellem tid på landevejen og kontoret. Din primære jobfunktion vil bestå i
at booke møder samt afholdelse af disse. Du vil opbygge din egen kundeportefølje, som løbende skal
vedligeholdes. Derfor skal du trives med en kombination af nysalg og mersalg (dog med primær vægt på
nysalg de første par år).
Det er således vigtigt, at du har gå-på-mod og brænder for at åbne nye døre samt er god til at skabe en
positiv relation til dine kunder.
Om Seekings A/S
Seekings A/S er et mediehus med 20 medarbejdere, der hjælper både større og mindre virksomheder i hele
Danmark. Gennem vores store erfaring og professionelle hold kan vi hjælpe virksomhederne med alle former
for online markedsføring, 360°.
Du bliver en del af en virksomhed i udvikling. Vi bestræber os altid på at være up-to-date og de førende på
vores markedsområde, hvor vi alle arbejder ud fra de samme værdier. På den måde får vi det til at ske
sammen. Vi sikrer grundig oplæring og sparring, så du føler dig rustet til at kontakte og besøge kunderne.
Derudover tilbyder vi en dynamisk arbejdsplads med gode kollegaer, der arbejder og hjælper hinanden med
at nå vores fælles salgsmål. Vi er alle en del af hinandens succes, hvilket blot giver os et endnu stærkere
incitament for at gøre det godt i hverdagen. Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor vi har det sjovt og har løbende
sociale aktiviteter.
Familien Seekings
At være ansat hos Seekings er som at få en ‘ekstra familie’. Her bliver der nemlig snakket om løst og fast og
hygget til den store guldmedalje. Socialt samvær står højt på dagsordenen. Vi ved, at glade kollegaer er
motiverende og skaber en positiv kultur i virksomheden.
Vidensdeling er også et vigtigt parameter. Her vil du med garanti altid få en stejl indlæringskurve.
Vil du arbejde i en dynamisk virksomhed, hvor markedet er i konstant vækst og udvikling, så er Seekings det
rette sted. Her hjælper og rådgiver vi vores kunder med løsninger, der tilfører dem mest værdi.
En sjov og udfordrende arbejdsplads
Da vi bruger 8 timer om dagen på at arbejde, er det Seekings mantra, at det skal være sjovt og udfordrende
at møde ind. Her skal være højt til loftet, uformel tone og et godt kammeratskab.
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Seekings A/S tilbyder
• Fast grundløn + provision uden loft
• Lønniveau 25.000 – 50.000 kr. om måneden
• Kilometerpenge efter statens takster
• Sommerfest / julefrokost
• Fun-days (ca. hver 2. måned)
• Bordfodbold
• Massage-ordning
• Kurser / personlig udvikling
• Oplæring i vores produkter
• Og meget mere…
Seekings A/S forventer at du
• Brænder for at sælge
• Er god på en telefon
• Har en høj grad af selvmotivation
• Er struktureret (god til at planlægge egen dag)
• Har egen bil til rådighed
• Er nysgerrig på ny viden på området omkring online markedsføring
• Er geografisk bosat i kørselsafstand fra kontoret (med mulighed for løbende at komme på kontoret)
• Erfaring med opsøgende salg er ikke et krav men en fordel

Dato for opstart er efter nærmere aftale.
Ansøgning
Har du høje ambitioner? Brænder du for salg? Lyder jobbet som noget for dig? Så skynd dig at sende en
ansøgning til vores salgschef, Martin Svanholm, på ms@seekings.dk. Du bedes medsende dit CV samt evt.
referencer. Har du uddybende spørgsmål til jobbet som sælger hos Seekings A/S, er du også velkommen til
at kontakte Martin på telefon 23 23 87 80.
Vi glæder os rigtig meget til at høre mere om dig!
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