SALGSTALENT TIL DET SKANDINAVISKE MARKED

– TIL EN AF DANMARKS HURTIGST VOKSENDE DESIGNMØBELVIRKSOMHEDER
HOUE er en international designmøbelvirksomhed med en
passion for at lave designmøbler af høj kvalitet til priser som
overrasker positivt. Vi sælger vores produkter over det meste af
verden, og har i de seneste år oplevet en eksplosiv vækst. Væksten udvikler sig nu kraftigt på det skandinaviske marked og vi
søger derfor en ny kollega til at styrke vores eksterne salgsteam.
Vores hverdag er kendetegnet ved et højt tempo, hvor vi arbejder sammen som et team for at nå vores fælles mål. Omgangstonen er derfor direkte og ærlig for at sikre den bedst mulige
løsning uden vi går på kompromis med kreativiteten og kvaliteten af vores arbejde.
Ved siden af en stor passion for designmøbler, udvikler vi os
stærkt i en bæredygtig retning, hvor vi allerede i dag har kollektioner, der sætter standarder indenfor cirkulær anvendelse af
plastaffald.

∙ Budgetopfølgning
∙ Ad hoc
Der må forventes ca. 60 rejsedage om året.
DIN PROFIL
Du er nu klar til at tage det næste skridt inden for salg og k aste
dig ud i nye udfordringer sammen med os. Vi forestiller os, at du
i dag arbejder med detailsalg eller har et godt kendskab hertil
– gerne indenfor design, interiør eller fashion, men det er ikke
et krav.
Med dig har du en skarp talforståelse, et talent for at sætte dig
ind i kundens behov og en naturlig interesse for et godt møbeldesign. Du er også stærk i forhandlingen og skarp i din kommunikation. Kendskab til det skandinaviske marked sammen
med et ekstra sprog som engelsk, norsk eller svensk vil være
en fordel.

Læs mere på HOUE.COM
JOBBET
Dit primære ansvar hos HOUE bliver at opsøge nye potentielle
kunder i Danmark, Norge og Sverige samt vedligeholde relationen til vores eksisterende kunder. Du vil arbejde tæt sammen
med vores Area Sales Manager, som har ansvaret for det skandinaviske marked i dag.
Opgaver
∙ Planlægning, forberedelse og udførelse af kundebesøg
∙ Daglig kontakt til og servicering af kunder
∙ Salgsoptimering
∙ Ordreopfølgning
∙ Messedeltagelse i Europa

Som person har du et stort drive og arbejder proaktivt og selvstændigt i en travl hverdag. Du har et smittende humør og et
udpræget hjælpergen som gør, at du får ting til at ske.
Vi tilbyder en enestående arbejdsplads med højt til loftet, et
fantastisk sammenhold og et kontor beliggende lige ned til
Gudenåen i naturskønne omgivelser i Ry. For den rette person
vil der alt efter kvalifikationer være udviklingsmuligheder samt
stor fleksibilitet i stillingen.
Kunne du tænke dig at blive en del af HOUE, så ser vi frem til
at modtage din ansøgning snarest muligt på MM@houe.com.
Vi indkalder til samtaler løbende. For yderligere information om
stillingen, kontakt Mathias Meineche på 22300004.
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