
 

  

              

Er du vores nye salgskonsulent i København, med kendskab 

til restaurationsbranchen? 

 

Lyder salg af IT-systemer til restaurationsbranchen som noget for dig? 

….Okay, måske lyder det liiidt tørt, men med vores knowhow, passion og store branchekendskab, 

bliver det med garanti en spændende og udfordrende stilling. 

 

Stillingen 

Vi har brug for en salgskonsulent med et stærkt branchekendskab, som kan varetage vores kunder 

på Sjælland og primært i Storkøbenhavn, med et stort arrangement og gå-på-mod. 

Det er ikke nødvendigvis et krav, at du tidligere har arbejdet med salg. Måske har du en baggrund i 

restaurationsbranchen og besidder et naturligt sælgergen med evnen til at ”lukke en handel”. 

Arbejdet kræver en del opsøgende salg, planlægning af kundebesøg og selvfølgelig at køre ud til 

kunderne. Vi forventer at du kan arbejde på egen hånd, da vores kontor ligger i Århus og den daglig 

kommunikation primært vil være pr. telefon eller mail.  

 

Dine primære arbejdsopgaver:   

• Salg og rådgivning af We Serve You produkter 

• Opsøgende salg til nye kunder og skabe mersalg hos eksisterende  

• Udarbejdelse og forhandling af tilbud 

• Igangsættelse og opsætning af systemer hos kunden 

• Vedligeholdelse af kunderelationer 

 

Kvalifikationer: 

• Du er resultatorienteret og kan arbejde selvstændigt  

• Du besidder et udpræget servicegen  

• Finder det motiverende at skabe gode relationer ved personlige kundebesøg  

• Du har positiv energi og er vedholdende 

• Du er tillidsvækkende og troværdig 

• Du er klar og tydelig i din kommunikation 

• Har salgserfaring 

• Du kan tale og skrive på både dansk og engelsk 

• Du har flair for IT  

 

Ren straffeattest + kørekort B er et krav. 



 

 

 

 

 

Vi tilbyder 

Et spændende fast fuldtidsjob i en vækstende virksomhed, med frihed under ansvar og mulighed for 

udvikling. Du kan se frem til et grundigt introduktionsforløb, hvor vi vil dele vores store knowhow 

om markedet og du vil blive klædt godt på, så du kan varetage stillingen med bravour. Du får et 

fantastisk team med gode kollegaer i Århus, hvor der er højt til loftet og en uformel omgangstone. 

Ansættelse hurtigst muligt eller efter aftale. Løn efter kvalifikationer.  

 

Om We Serve You 

Vi er en softwarevirksomhed, som laver systemer til restaurationsbranchen. Vi har 8 dygtige 

medarbejdere, som vil erobre marked i forhold til vores bordbooking, take-away og egenkontrol 

systemer. Vi har flere forskellige systemer bl.a. BookEtBord, NemTakeAway og eDokumentation.  

Det er vigtig for os at skabe værdi for vores kunder og hjælpe dem godt i gang. Vi brander os selv 

som en troværdig virksomhed, hvor vores kunder altid får en ekstraordinær service.  

 

Ansøgning og kontakt 

Hvis du kan se dig selv hos os, så skynd dig at sende en ansøgning. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ulrich Juul Jacobsen, Tlf. 26 79 73 78 

Ansøgning og CV sendes til: job@wsy.dk – med emnet ”salgskonsulent” 

Ansøgningsfrist hurtigst muligt – stillingen bliver lukket, når den rigtige kandidat er fundet. 


