
FJELSØ ALU FACADER I ESBJERG SØGER SALGSKONSULENT TIL PROJEKTSALG
Vi søger en udadvendt og kvalitetsbevidst salgskonsulent med gode forhandlingsevner til direkte og 
opsøgende projektsalg i region Syddanmark. Du vil få en vigtig rolle i en succesfuld og ambitiøs virk-
somhed i vækst, med gode muligheder for at opnå både personlig og faglig udvikling. 

Dine primære arbejdsopgaver vil være direkte og opsøgende projektsalg 
samt rådgivning til nye og eksisterende kunder i region Syddanmark. Vi 
forventer derfor, at du brænder for salg og den gode kundeservice igen-
nem en troværdig og empatisk tilgang til kunderne. Du har desuden gode 
forhandlingsevner og ønsker at opbygge eget netværk og opdyrke egne 
kundeemner via opsøgende salg. 
Du er professionel og udadvendt med god energi, både i forhold til at nå 
resultater, men også i forhold til at sikre et godt samarbejde og godt ar-
bejdsklima med dine kunder og kolleger. 
Vi forestiller os, at du kommer fra en lignende stilling inden for salg eller 
har kendskab til facadebranchen og/eller eventuelt erfaring med at sælge 
og rådgive om beklædning, facader, døre og vinduer.

VI TILBYDER:
·  En høj grad af frihed under ansvar.
·  Individuel sammensætning af lønpakke og ansættelsesvilkår, der  
	 matcher	dine	kvalifikationer	og	kompetencer.
· Pension og sundhedsforsikring.
· Humoristisk og uformel omgangstone
·  En arbejdsplads med gode personaleforhold og gode kollegaer.

ARBEJDSOMRÅDER:
· Beregning og udarbejdelse af rådgivning og tilbud samt kontrakt-  
 forhandlinger.
· Vedligeholde og udbygge samarbejde med eksisterende kunder.
· Daglig sparring med salgsteamet og projektafdelingen.

ANSØGNINGSFRIST M.M.:
Ansøgning med eventuelle relevante bilag sendes til Danni Dose  
på mail: ddo@fjelso.dk 

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til  
salgsleder Danni Dose på 5077 5457.

Fjelsø A/S er aktør indenfor komplette facadeluknings- og stålentrepriser. Med egen 
produktion, projekt- og montageafdelinger er hvert eneste projekt et stærkt omdrej-
ningspunkt i vores hverdag.
Vi beskæftiger ca. 150 dygtige håndværkere, teknikere, projektledere og administrati-
ve profiler på vores fire afdelinger i Aalestrup, Esbjerg, Odense og København.
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