Salgskonsulent til restaurationsbranchen
We Serve You ApS (WSY) søger dygtig sælger med base i København
WSY er en dansk IT virksomhed i vækst og vi ønsker at styrke vores position i København og Sjælland.
Vi udvikler og drifter vores booking og bestillingssystemer til primært restaurationsbranchen.
Vi har udviklet en bred palette af systemer som er blandt vores restaurantkunders vigtigste daglige arbejdsredskaber.
Bl.a. står vi bag:
www.booketbord.dk
www.nemtakeaway.dk
www.nemgavekort.dk
www.edokumentation.dk
Det er ikke nødvendigvis et krav, at du tidligere har arbejdet med salg. Vi lægger vægt på, at du har karisma, er energisk
og kan gå ind i folk med træsko på. Måske har du en baggrund i restaurationsbranchen og derfor nogle fordele som en
klassisk ”sælger” ikke har.
Vi regner med, at du som person er en fighter og at du ikke er bange for at gøre en forskel.
Vi søger en ambitiøs sælger, der arbejder struktureret, systematisk og vedholdende.
Vi pådutter dig ikke en specifik salgsstrategi eller målepunkter udover, at vi naturligvis skal kunne se resultater af dit
arbejde. Du kunne f.eks. starte med at booke møder 2–3 dage om ugen og køre på møder i de resterende dage.
Vi forventer at du har en vis forståelse og flair for arbejdet med digitale løsninger. Vi sørger selvfølgelig for grundig
oplæring af de systemer som du skal sælge.
We Serve You ApS har adresse i Aarhus hvor vi pt. er 5 fuldtids ansatte og en elev. Du vil derfor arbejde på egen hånd i
dagligdagen med base og skrivebord i vores kontorfællesskab i København. Vi forventer derfor, at du som person kan
administrere friheden i, at arbejde på egen hånd - hvor den daglige kommunikation med kollegaer hovedsageligt vil
være pr. telefon eller mail.
Du vil komme til at møde spændende udfordringer, og du vil have ansvar for at pleje dine egne kunder samt fornyelse
af deres løsninger. Vi har stor knowhow på markedet, hvilket gør at du hos os har alle muligheder for at blive den
bedste.
Vi forventer at du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Er klar til at træde ind i en mindre virksomhed i rivende udvikling
Er klar på personlig udvikling og udfordringer
Har erfaring med salg evt. fra restaurationsbranchen.
Er udadvendt, med talegaverne i orden.
Er stabil, mødepligtig og kan strukturere din egen hverdag
Har en relevant teoretisk baggrund, dette er en fordel ikke et krav, oplæring vil finde sted.
Kan det med at lukke en handel.
Er ambitiøs og har vinderinstinkter

Vi tilbyder:
•
•
•

Et job i en digital virksomhed med fuld fart fremad
Lønpakke med fast grundløn – evt. med mulighed for provision.
Ordentlige forhold med faste møde tider

Hvis du er interesseret i jobbet, så send din ansøgning til ujj@wsy.dk Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til
at kontakte os på: +45 81 22 30 40
Vi glæder os til at høre fra dig.
Kørekort: B

