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Sikkerhedsbelysning | Automatisk brandventilation | Talevarsling

Vil du være vores nye kollega i Sønderjylland og på Fyn?

Vil du hjælpe med at sørge for sikkerhed på skoler, hospitaler, indkøbscentre og lufthavne rundt om i lan-
det? Tænder du på gode resultater, har styr på salgsprocessen og har et godt netværk, du kan gøre brug 
af? Så er stillingen som kørende sælger i Sønderjylland og på Fyn lige noget for dig.

Dine arbejdsopgaver
Din primære opgave vil være at udbygge distriktet Sønderjylland og Fyn samt vedligeholde det eksiste- 
rende kundeportefølje. Du vil gennem kundepleje og -service sikre vækst i kundedatabasen samt en høj 
kundetilfredshed. Med et stærkt hold af dygtige projektledere og teknikere i ryggen vil du pleje kunderne 
og sikre, at relationerne til vores kunder bliver endnu stærkere. Du styrer og tilrettelægger selv din hverdag 
og har et solidt bagland, der supporterer dig igennem projekteringen og opfølgningen af de mange sager.

Kvalifikationer
	 •	du	har	erfaring	med	opsøgende	og	vedligeholdende	salg
	 •	du	har	en	el-teknisk	baggrund
	 •	du	kan	bevare	overblikket	i	en	til	tider	hektisk	hverdag
	 •	du	har	fokus	på	den	stærke	kunderelation
	 •	du	har	god	datadisciplin,	er	velbevandret	i	Office-pakken	og	er	fortrolig	med		 	 	 				
   CRM-systemet og forstår vigtigheden heraf
	 •	du	er	engageret	i	dit	arbejde	og	ser	kundepleje	som	en	naturlig	del	af	dit	arbejde

Om dig som person 
	 •	du	har	en	stærk	selvdisciplin,	der	hjælper	dig	til	at	nå	dine	mål
	 •	du	er	udadvendt,	kontaktskabende	og	god	til	kommunikation
	 •	du	er	stabil,	ansvarsbevidst	og	har	et	stort	drive	og	en	vindermentalitet
	 •	du	er	struktureret	og	er	god	til	at	styre	din	egen	hverdag
	 •	du	besidder	godt	købmandsskab

Vi tilbyder
	 •	at	du	bliver	en	del	af	en	ambitiøs	virksomhed	i	vækst
	 •	et	job	i	en	professionel	virksomhed	med	gode	faciliteter
	 •	et	job	med	gode	kolleger,	og	hvor	humor	sættes	højt	på	dagsordenen
	 •	løn	efter	kvalifikationer,	sundhedsordning,	pension,	fri	telefon	og	pc

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og eventuel anbefaling til direktør Jan Hyldgaard på jh@safelight.dk. Hvis du har 
spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jan på tlf. 2170 0794. Vi venter gerne på den rette kandidat.

Om SafeLight a/s
Vi er en virksomhed med fokus på sikkerhed i kritiske situationer. Vi leverer sikkerhedsbelysning, brandven-
tilation, røggardiner og meget mere til mange forskellige projekter rundt om i landet. Vi har et højt fagligt 
niveau og engagerer os i projekter af alle typer og størrelser. Vi rådgiver vores kunder hele vejen fra 
udbudsfasen til endelig projektering. Vores dygtige medarbejdere sikrer som et hold, at alle projekter når 
hele vejen i mål.


