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Vi søger salgskonsulenter 

Vil du sælge abonnementer på måltidskasser for en af landets førende leverandører? 

Hos Kundecentralen sammensætter vi i øjeblikket et team af stærke sælgerprofiler til en spændende, 
opsøgende salgsopgave. Vores kunde er en af landets førende, når det gælder måltidskasser til private 
forbrugere. Din opgave bliver at skabe kontakt til de potentielle kunder i indkøbscentre, på madmarkeder, 
hos større virksomheder og lignende steder for at sælge abonnementer på måltidskasser.  

Det er en forudsætning, at du har solid erfaring inden for opsøgende salg. Desuden skal du have din egen 
bil, da dagens arbejdsplads vil være i skiftende byer. Det er vigtigt, at du er fleksibel med hensyn til din 
arbejdstid. 

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du: 

 har erfaring med opsøgende salg (ikke blot ekspedition) 
 er god til at lære nyt og er klar til at opbygge din viden om vores måltidskasser 
 trives godt i et lille ambitiøst team, hvor vi hjælper hinanden 
 er smilende og imødekommende 

Det tilbyder vi dig: 

 Høj fast løn. 
 Opgaver, som videreudvikler dit salgstalent og din personlige kommunikation. 
 Hjælp og opbakning fra erfarne kolleger. 
 Et spændende og udfordrende salgsjob, hvor ikke to dage er ens.  

Lyder det som noget for dig? 
Send din ansøgning og dit CV til pc@kundecentralen.dk senest 24. oktober 2019. Har du spørgsmål til 
jobbet, er du meget velkommen til at kontakte direktør Peter Christiansen på tlf. 30 17 77 17 eller mail 
pc@kundecentralen.dk. Samtaler afholdes løbende, og vi forbeholder os retten til at indstille processen, 
når vi har fundet de rette.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 

Hvem er vi? 
Kundecentralens kerneopgave er at skaffe gode kunder til vores kunder via mødebooking og salg. Vi er 12 
ansatte. Fælles for medarbejderne er, at de er dygtige, voksne og erfarne, og at de får fast løn - ikke 
provision. Vores medarbejdere har alle en succesfuld historik inden for salg, og de formår at sætte sig ind i 
komplekse sagsområder og produkter. 

Fokus er på kvalitet frem for kvantitet i alle aspekter.  
 
I dag sælger vi allerede måltidskasser for ovennævnte kunde via telefonen. De værdsætter vores tilgang og 
vores høje kvalitetskrav til de salg, vi laver – derfor skal vi nu også afsætte måltidskasserne via field 
marketing – altså opsøgende salg ansigt til ansigt med de potentielle kunder. 


