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Om oss

Dennis Maskinuthyrning är din lokala uthyrare i nordvästra Skåne. Vi
finns i Landskrona, Helsingborg N, Helsingborg S, Höganäs,
Kävlinge och Åstorp. I vår maskinpark finner du det mesta inom
bygg, anläggning och industri. Förutom maskinuthyrning så utför vi
även etableringar åt våra kunder.

Vi söker med placering vid vår nya anläggning i
Malmö
Projektsäljare
Platsbeskrivning

Vi hyr ut maskiner och utrustningar för i första hand bygg- och
anläggningsindustri.
Den huvudsakliga uppgiften för alla i företaget är att se till att våra
kunder får absolut bästa bemötande, rätt utrustning och säker
arbetsmiljö för det jobb de skall utföra. Rollen som kundansvarig
säljare innebär såväl nykundsbearbetning som merförsäljning till
redan befintliga kunder.
Du kommer huvudsakligen att vara ute på fältet med uppdrag att
sälja och serva proffskundernas totala behov av byggmaterial och
tillhörande tjänster. Uppdraget innefattar uppsökande verksamhet,
offerering/ordermottagning och som stöd har du innesäljare som
sköter orderläggning och leverensbevakning.
Du kommer att ha ett eget kundansvar och egen försäljningsbudget.
Vi söker dig som tycker det är roligt att sälja och göra affärer i ett
högt tempo. Du är serviceinriktad, lagspelare, strukturerad samt har
kunskap om och erfarenhet av branschens produkter. Det är ett plus
om du har erfarenhet från anläggning och bygg samt om du tidigare
arbetat med uppsökande försäljning är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Vi tror att du kommer att trivas i en organisation med högt driv med
ett okomplicerat förhållningssätt. Vi tror dessutom att du kommer att
trivas med ett arbetsklimat som värdesätter ett långsiktiga relationer.

Varaktighet

Visstidsanställning, för att sedan övergå till tillsvidareanställning.

Tillträde

Snarast, enligt överenskommelse. Kan anpassas till den sökandes
krav.

Lön

Fast lön. Önskad lönenivå anges i ansökan.

Kontaktperson

Om du vill ha ytterligare information ringer du Rickard Nilsson
070-710 04 59

Ansökan

Via e-post till: rickard.nilsson@dennismaskin.se
Välkommen med din ansökan snarast!
Vi anställer flera medarbetare till dessa tjänster, därför
intervjuar vi och gör urval löpande under ansökningstiden.
Sista ansökningsdag är 2018-09-30.

