
Salgskonsulent Autofin A/S – Fyn/Sjælland/Sønderjylland

Motiveres du af at have en selvstændig rolle, hvor du kan udvikle salget hos vores store portefølje af kunder indenfor 
auto-segmentet?  Og ønsker du et yderst kompetent salgsback-up i ryggen, når du åbner døren indtil nye og  
eksisterende kunder, så kan denne stilling være den rette for dig. Du skal pleje eksisterende og etablere nye  
kundeemner i distrikt Sjælland/Fyn/Sønderjylland. 

Vi er en BtB Handels – og produktionsvirksomhed med 32 medarbejdere. I AUTOFIN A/S producerer og forhandler  
vi bundmåtter, overtræk og reklameartikler, samt andet autotilbehør. ( www.autofin.dk ). 

 
Vi ønsker med ansættelsen af dig at bevare vores fokus på at udvikle salget på Sjælland/Fyn/Sønderjylland til autoværk-
steder/bilforhandlere samt relaterede brancher. Som salgskonsulent bliver du ansvarlig for salget af hele vores produkt-
program.

 
Som vores nye salgskonsulent får du en dynamisk og afvekslende hverdag, som er præget af høj grad af frihed under 
ansvar, samt en uformel omgangstone. I hverdagen har vi fokus på udvikling af virksomheden gennem vores  
medarbejdere, imens vi hylder initiativer og nyskabelser, og fejring af succeserne i vores gruppe. Du bliver en vigtig del 
af salgsafdelingen, hvor du vil dække distriktet med udgangspunkt fra dit hjemmekontor, - der må forventes rejsedage i 
forbindelse med distriktssalget, messer, møder i Hammel og lignende.

 
Vi ser en grundig introduktion og oplæring i vores produkter og processer, som et af de vigtigste parametre for at du 
bliver en succes i jobbet. Dette vil foregå på vores adresse i Hammel i såvel vores produktion, som blandt det øvrige 
salgspersonale. Du vil referere direkte til ledelsen.

 
Du er den rette person til jobbet – hvis du ærligt kan genkende dig selv i den følgende beskrivelse: Du er vedholdende, 
arbejdsom og motiverende med et stort drive og gå-på-mod, dit fokus på resultater er stort, hvilket er vigtigt, da  
stillingens største succeskriterie er at øge omsætningen og finde nye veje til at skabe forretning. Således mestrer du 
salgsdisciplinen, og ved at sætte dig i kundens sted varetager og håndterer du kunder på flere niveauer, lige fra det 
mindre autoværksted til det store kæde-bilhus – Begge er kunder og det er vores fokusområde overalt i det vi gør.

 
Du er fleksibel og er vant til at have fingeren på pulsen og gang i flere ting, samtidig med du har en struktureret  
tilgang til at planlægge og afvikle din hverdag. I din salgskarriere har du arbejdet indgående med opsøgende og  
elations salg, hvor du har skabt solide og mærkbare resultater.

 
Lønpakken vil modsvare de opstillede opgaver og kompetencekrav. 

 
Lyder dette som jobbet for dig – så send din ansøgning allerede i dag på mail til HR-Ansvarlige Anne-Marie Hedeby på:  
HR@aumaison.dk – mærket ”salgskonsulent”. Stillingen ønskes besat snarest muligt, og vi vil derfor løbende gennemgå 
indkomne ansøgninger og løbende også afholde samtaler.
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