PEUGEOT SLAGELSE SØGER DYGTIGE SÆLGERE DER
BRÆNDER FOR SUBLIME KUNDEOPLEVELSER
Hos Brian Madsen A/S – Peugeot Slagelse har vi meget travlt i salgsafdelingen, og vi søger derfor endnu
en dygtig sælger samt en juniorsælger til afdelingen med tiltrædelse hurtigst muligt.
Vi tilbyder en travl hverdag med afvekslende opgaver, der kræver høj arbejdsmoral og evnen til at arbejde
og tænke hurtigt og selvstændigt. Din faglige stolthed er i top – du sætter en ære i, at kvaliteten er i
orden, og du har flair for at give vores kunder en sublim og tryg oplevelse.
VI TILBYDER:
• En afvekslende og spændende hverdag med selvstændige arbejdsopgaver.
• Et godt arbejdsklima blandt dygtige kolleger.
• Personlig udvikling og efteruddannelse.
• En spændende organisation og et innovativt modelprogram.
• En attraktiv løn.
VI FORVENTER, AT DU:
• Er struktureret, fleksibel, imødekommende og et udpræget ordensmenneske.
• Er initiativrig, innovativ, forandringsparat og har overblik.
• Er udadvendt, smilende og har godt humør.
• Rummer potentiale, er udviklingsorienteret og indstillet på at udvikle og uddanne dig løbende.
ANSÆTTELSESVILKÅR
Er du den rigtige person, tilbyder vi et spændende og udfordrende job. Har du lyst til at være en del af
Danmarks bedste Peugeot-salg-teams, så send din ansøgning pr. e-mail til bm@brianmadsen.com
hurtigst muligt. Ansøgningen vil naturligvis blive behandlet fortroligt. Ansættelsessamtaler afholdes
løbende, og stillingen kan ansøges indtil den rette kandidat er fundet.
Ønsker du mere information om jobbet eller vores firma, er du meget velkommen til at kontakte salgschef
Jacob Frederiksen på tlf. 58 58 08 58.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Peugeot er et af Danmarks mest populære bilmærker og har i 10 år været Danmarks mest købte bil. Når
det gælder varebiler, har vi Danmarks bredeste program. Peugeot modellerne bakkes op af en stærk
importør og et professionelt forhandlernet fordelt over hele Danmark. Har du lyst til at være en del af et
engageret team, der er præget af dynamik, vilje og samarbejdsånd, så læs mere på
www.brianmadsen.com.

