Senior projektsælger til Jylland og Fyn
Brænder du for at være en del af et vinderhold? Motiveres du af at skabe unikke og enestående legepladser,
bevægelsesmiljøer og uderum? Er du projektsælger med erfaring og sans for leg, læring og bevægelse i børnehøjde?
Kan du sige ja til ovenstående spørgsmål, så er det måske dig, der skal være vores nye senior projektsælger i CADO
A/S.
Du får ansvaret fra første møde med kunden; Tilbudsfasen, design af løsningen og lukke ordren. Herefter er du ansvarlig
for at styre projektet sikkert gennem etablerings- og montagefasen videre til afleveringsforretning og gennemgang med
kunden. Gennem hele forløbet har du fuld opbakning fra vores grafiske designere, landskabsarkitekter, salgs-, indkøbs-,
logistik- samt montageteam. Som team er vi stærkest!
Din profil:
Du brænder for at hjælpe dine egne kunder med at realisere fantastiske legepladser og uderum. Du brænder også for at
tage ansvar for hele projektet ned i den mindste detalje. Du følger dine projekter helt til dørs og efterlader kun glade og
tilfredse kunder. Du trives med både at være din egen herre, med det store ansvar, der følger med samt at være en del
at et stærkt team.
Vi lægger vægt på at du:
•
Kan skabe relationer på alle niveauer
•
Betragter dig selv som en af de bedste indenfor dit område
•
Er i stand til at skabe begejstring samt formidle og visualisere muligheder
•
Har en baggrund med projektsalg af legepladsprojekter og uderum
•
Arbejder selvstændigt og trives med en hektisk hverdag.
•
Har et godt overblik, gode samarbejdsevner og en stærk gennemslagskraft.
Vi tilbyder:
•
Fast job i et kreativt team af gode kollegaer
•
En travl men sjov hverdag
•
En uformel omgangstone i organisationen
•
En lønpakke som matcher ovenstående
•
CADO stiller gulplade-bil til rådighed
Du vil referere til salgschef Søren Andersen.
CADO A/S designer og leverer lege-, lærings- og bevægelsesmiljøer, vandleg og uderum, hvor fokus er på design og
interaktion, der understøtter børns leg og bevægelse. Vi skaber sikre, sjove og innovative legepladser for børn i alle
aldre. Du kan læse nærmere om vores ideologi og vision på https://cado.dk/om-cado-dansk-legepladsfirma/
Voksewerk medvirker ved udvælgelsen af kandidater til stillingen.
Tiltrædelse: Primo 2019 – efter aftale

Søg stillingen ved at gå ind på www.cado.dk under ledige stillinger og indsend dit CV og din ansøgning.
Ansøgningsfrist: 31. januar 2019 - vi indkalder løbende til samtale, hvorfor du med fordel kan sende din
ansøgning med det samme.
Ved spørgsmål kan salgschef Søren Andersen kontaktes på tlf.: 60 13 59 20.

