KOLLEGA TIL SALGSAFDELING SØGES

Er du videbegærlig, fascineret af biler og vil du arbejde
med verdens bedste kunder - så læs du roligt videre.
Personen vi søger, ikke bare brænder for salg, men brænder igennem med
mødet med mennesker. Du er professionelt indrettet ifht. mødet med
forskellige kundesegmenter og kan sætte kunden i centrum.
Vil du i dit arbejde stræbe for, at bidrage 110% for et salgsmiljø med vækst
for øje, så er du en god kandidat til jobbet.
Hos Folkersen Automobiler sælger vi KIA - et Brand der er i rivende udvikling
og ligger i toppen på El-bils markedet. Vi har, ud over de bedste kunder, også
en ambition om, at have den bedste serviceminde mentalitet overfor både
eksisterende kunder og kunder to be.
Vi gør en dyd ud at have tid til kunderne, således at vi giver den bedste
rådgivning ved et bilkøb -både økonomisk, teknisk og vedr. de personlige
behov kunden måtte have, for at investere i ny bil.
Du kan se dig selv som følgende:
Pålidelig - God til at lytte - God til at kommunikere - Lærenem - Elsker at
sælge - Har gode IT kundskaber - God til praktiske opgaver - Ser muligheder
frem for begrænsninger - Ønsker at bidrage til positivt arbejdsmiljø - Trives
med ansvar og har erfaring med salg af biler.

HVERDAGEN HOS FOLKERSEN

Som en del af salgsteamet, er din arbejdsplads showroomet, når kunderne
kommer dertil, og dit eget kontor, idet du sidder med kunderne, når papirene
skal skrives.
Primære opgaver vil blandt andet være:
- Salg af vores fabelagtige KIA modeller
- Vurdering af brugte biler
- Modtagelse af fabriksnye vogne til showroom og kunder
- Fotografering af biler til hjemmeside og salgssystemet AutoDesktop
- Afleveringer af egne solgte enheder
- Prisfastsættelse af nye/brugte biler
- Klargøre korrekte prisskilte samt hand-outs
- Opfølgning på leads

FOLKERSEN AUTOMOBILER
Folkersen Automobilers målsætning
er at forblive kundens foretrukne
leverandør af biler, samt reparation/
service/vedligehold af samme.
Vi bestræber os på at yde en service,
der ligger udover det sædvanlige.
Folkersen Automobiler stræber mod at
være en kende bedre end de andre
tilsvarende bilforretninger. Dette sker
ved at vi leverer en venlig og imødekommende betjening og vi er med til at
sætte standarden for god service.

Vi sætter altid kunden i
centrum og sørger altid
for at kunden får en god
oplevelse hos os

”

Læs mere på
www.folkersen-Automobiler.dk

ARBEJDSTID
LØN
LOKATION
TILTRÆDELSE

37 timer
Efter kvalifikationer
3200 Helsinge
Hurtigst muligt

KONTAKT
Forhandler
Søren Folkersen
Tlf.
48 72 73 38
Mail:
sf@folkersen-automobiler.dk

Ønsker du yderligere information er du velkommen til at kontakte os.
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