GLAD søger salgskonsulent
Vi søger en salgskonsulent til salg af Peugeot, Citroën, Jaguar og Land Rover samt leasingbiler, brugte biler og
Ifor Williams erhvervs- og hestetrailere.
Jobprofil:
Med reference til indehaveren får du ansvar for salg af nye og brugte biler og trailere og du bliver en del af et
dygtigt salgsteam med højt motiverede kolleger.
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:







Køb og salg af nye og brugte biler og trailere
Rådgive om finansiering, leasing, moms, forsikring mv.
Medvirke til driften af salgsafdelingen
Medvirke til optimal lønsomhed, service, kvalitet og kundetilfredshed
Medvirke til at udvikle vores online markedsføring og tilstedeværelse på de sociale medier
At vedligeholde og udvikle dine personlige og faglige kvalifikationer gennem uddannelse og kurser,
således at disse lever op til kundernes og virksomhedens forventninger

Personprofil:
Vi forventer, at du:










Har salgserfaring fra autobranchen eller anden salgserfaring indenfor ejendomme, forsikring, bank
eller butik - og at du kan dokumentere gode salgsresultater
Har erfaring med finansiering, leasing, moms og forsikring mv.
Har erfaring med opsøgende salg
Arbejder selvstændigt og struktureret og er vedholdende
At du har en god arbejdsmoral og er fleksibel
Er kundeorienteret og forstår vigtigheden af service, kvalitet og kundetilfredshed
Har et godt humør, er smilende og har et højt energiniveau
Er indstillet på at indgå i vores weekendvagtplan med vagt hver anden søndag og en månedlig fridag
på en hverdag samt at give den en skalle ved events
Har kørekort og bor i Vestsjælland

Vi tilbyder:
 En spændende stilling og arbejdsplads med gode muligheder for udvikling
 Arbejde i et anderledes bilhus med specialbiler og stor ekspertise i 4x4 og import af biler
 Et afslappet og uformelt arbejdsmiljø med gode kolleger og et godt salgsteam
 Løn efter kvalifikationer. Pension og hospitalsforsikring
 Stillingen er fuldtids og med tiltrædelse hurtigst muligt
Ansøgning:
Find jobannoncen for denne stilling på www.glad.dk/job. Her udfylder du en elektronisk ansøgning og kan
vedhæfte din ansøgning og dit cv samt evt. bilag. Ansøgningsfristen er den 19. december 2018. Der vil
løbende blive indkaldt til samtaler. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte forhandler Jacob
Glad på tlf. 20 73 54 95.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Bilcentret Peer Glad A/S er autoriseret forhandler af Peugeot, Citroën og Ifor Williams erhvervs- og
hestetrailere samt aut. serviceværksted af Jaguar, Land Rover og Fiat. Med konceptet ”Glad Pre-owned
leasing” importerer vi nyere brugte Land Rover. Mange af bilerne importeres på bestilling af vores kunder og
ud fra deres konkrete ønsker. Vi er 46 medarbejdere, der alle arbejder med en stærk vision og et stærkt
værdisæt.
I juni måned samlede vi vores værksteder, reservedelslagre og indskrivninger under ét tag og har i den
forbindelse udvidet værkstederne med 352 nyopførte kvadratmeter. Vi er pt. i gang med planerne til bygning
af i alt 600 kvadratmeter showroom til Peugeot og Citröen, som skal stå færdigt senest november 2019.
Vi kan i Bilcentret Peer Glad A/S tilbyde en spændende fremtid. Find mere information om os på www.glad.dk.

