MERCHER/SALGSKONSULENT I MIDTJYLLAND – JBS TEXTILE GROUP A/S
JBS Textile Group A/S søger engageret og resultatorienteret mercher/salgskonsulent til at servicere vores
nuværende SYMFONI kunder i Midtjylland. Dine primære opgaver bliver dagligt at optimere salg, servicere
og supportere eksisterende kunder i eget distrikt.
ARBEJDSOPGAVER:
• Indsalg af fagprodukter til butikker samt overholdelse af fastlagte spaceløsninger til hver sæson.
• Indsalg af aviskampagner i rette tid.
• Indsalg i forhold til salgsture – selektive aktiviteter.
• Være med til at sikre bedst muligt salg ud af butik sammen med butikken.
• Overholdelse af aftalt besøgsfrekvens - optimal servicering af butik - sikre positive relationer.
• Opnåelse af eget salgsbudget.
• Tal/omsætning - Kvartalsmøder med tekstilansvarlig i butikken.
• Aktiv positiv deltagelse på salgsmøder.
• Være med til at sikre at gode input kommer rundt til kollegaer samt at skærpe teamspirit.
• At være en god repræsentant for JBS/Symfoni - ansigtet i marken.
DIN PROFIL:
Som mercher/salgskonsulent for SYMFONI bliver du en del af vores salgsteam (på landevejen), som servicerer
vores kunder. Du formår at skabe et sundt og givende samarbejde for både kunder og JBS Textile Group A/S.
Vi forventer:
- at du har et naturligt drive og lyst til at være en del af et energisk team.
- at du er ambitiøs og udviser arrangement.
- at du er ansvarsfuld og kan arbejde selvstændigt.
- at du er kundeorienteret, positiv og proaktiv.
- at du er en vinder.
JBS TEXTILE GROUP A/S kan tilbyde dig et spændende og udfordrende job i en international og innovativ
virksomhed med ambitiøse vækstmål.
DIN ANSØGNING:
Ansøgning og CV sendes til hr@jbs.dk att.: CCO, Division Manager Torben Normann.
Ansøgninger behandles løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt.

JBS Textile Group A/S er en af Skandinaviens førende leverandører af undertøj og strømper. Undertøj er specialet, men produktpaletten er i dag
udvidet med andre typer af tekstiler og nye forretningsområder. Virksomheden er familieejet og -drevet, og fastholder førerpositionen ved at fokusere
på fire kerneværdier: Komfort, kvalitet, innovation og individualitet. JBS Textile Group A/S er i dag en international virksomhed med 16 brands og ca.
400 medarbejdere i 4 selskaber i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Litauen.
Se mere på www.jbstextilegroup.com - JBS Textile Group A/S, Bornholmsvej 1, DK-7400 Herning.

