SALGSKOORDINATOR
Trives du med en kombination af salgs- og administrative opgaver?
Så kan det være, at det er dig, vi leder efter!
Danren Bogdol er en af markedets velanskrevne leverandører af rengøring og facility service løsninger. Vi er
et veletableret firma, som har leveret rengøring af høj kvalitet til private og offentlige kunder i mange år. Vi
har hovedsæde i Odense, hvor din arbejdsplads vil være, men har kunder i hele landet.
Stillingen er som udgangspunkt på 30 timer.
Vi søger en kollega, der er interesseret i:








At arbejde som backup for salgsafdelingen og deltage i den daglige dialog og samarbejde med både
kunder, leverandører og kolleger
Opsøgende salg via relevante medier
Kundehåndtering på alle niveauer
Administration af kundetilbud og kundeaftaler
Udarbejdelse af mindre kundetilbud
Prækvalifikationer
Kvalitetssikring af tilbud

Vi forventer, at du:






har en stærk administrativ side kombineret med et godt servicegen
mestrer dansk på højt niveau i både skrift og tale
tænker og arbejder selvstændigt og kan arbejde systematisk og struktureret
har kendskab til IT og WebCRM på brugerniveau og har mod på at lære mere
behersker tysk i skrift og tale, da der vil være kommunikation med vores tyske moderselskab

Vi kan tilbyde



Varierende arbejdsopgaver som led i et aktivt salgsteam
Mulighed for at præge din egen arbejdsdag




En arbejdsplads, hvor der er plads til et grin i en travl hverdag
Løn efter kvalifikationer og indsats

Tiltrædelse: Snarest eller senest 1. maj.
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte salgschef Carsten Fastenrath på e-mail
carsten@danrenbogdol.dk eller på telefon 6616 2201.
Stillingen søges via: https://portal.lessor.dk/ats/ats.html#/danrenbogdoljobs/postings/40878 snarest muligt
og senest 18.3.2019 kl. 12:00.

DANREN BOGDOL betragter mangfoldighed som en styrke, og vi opfordrer derfor alle uanset alder, køn,
seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge vores ledige stillinger.

Hvem er vi?
DANREN BOGDOL A/S blev grundlagt i marts 1978 under navnet DANREN A/S - et navn,
der blev bibeholdt helt frem til slutningen af 2016. I starten specialiserede vi os
hovedsageligt i rengøring af kontorer, banker, skoler og institutioner, men tilbyder i dag
rengøring og beslægtede serviceydelser til virksomheder inden for mange forskellige
brancher.
I dag er DANREN BOGDOL ejet af tyske BOGDOL Verwaltungs- und Immobilien GmbH,
hvilket betyder, at vi fremstår som en stærk og professionel samarbejdspartner.

Du kan læse mere på www.danrenbogdol.dk
Mød os på de sociale medier:

