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DRØMMEKJØKKENET KJØKKENSELGER TIL NY BUTIKK I TROMSØ | HELTID
Vi søker en kjøkkenselger til
vårt trivelige team.

Som kjøkkenselger får du ansvar for alt fra a til å
innen salg og kundekontakt.
ARBEIDSOPGAVER:
- Kundeoppfølging, møter i butikk og
hjemmebesøk.
- Tegning og prosjektering.
- Tilbudsutarbeidelse.
- Bestillinger og løpende oppfølging av leveranser.
- Kontinuerlig oppfølging av våre interne rutiner
slik at vi løpende oppnår våre mål om 0-feil.
- Eget budsjett.
- Oppfølging av økonomi og fakturering i
prosjekter i samarbeide med avdelingsleder.
Hvis du liker salg og er serviceinnstilt, og arbeider
planmessig og strukturert i en hektisk hverdag, kan
vi være interessert.
Motiveres du av å få det beste ut av deg selv og å
være med på å skape en vinnerkultur i salgsteamet,
og samtidig mestrer at det koker litt innimellom, så
kan du være den vi er ute etter.
Har du erfaring med bygg, kjøkken, interiør, design
eller regnskap kan du ha et fortrinn, særlig hvis du
er både kreativ, idérik og flink til å improvisere.
Du vil møte en bedrift med høye målsettinger, en
sjef med store krav, krevende kollegaer, et til tider
stort arbeidspress og kunder som kun er ute etter
det beste!

Du bør kunne lese, skrive, regne og ikke minst
snakke for deg! Det skader heller ikke at du har bein
i nesen og en ryggrad som ikke lar seg knekke.
Du er blid, hyggelig, utadvendt og til å
stole på. Du sprer glede og bukker heller ikke under
når du møter utfordringer.
Det du da eventuelt kan mangle må være
detaljkunnskap om våre produkter. I så fall må du
være særdeles flink til å lytte og ta til deg lærdom.
Arbeidsverktøy og lønn som fortjent, byr vi på.
Har du lest beskrivelsen nøye og ikke latt deg
skremme, men kjenner at den vekket noe i deg?
SEND SØKNAD TIL:
andreas@dk-tromso.no
SØKNADSFRIST:
Snarest.
VIL DU VITE MER OM STILLINGEN:
Ved spørsmål, vennligst kontakt Andreas Aabakken.
Tlf 94 21 88 58.
Velkommen med din søknad!

SISTE SØKNINGSDAG:
Snarest.

