SPÆNDENDE MULIGHED!

Sælgere til Have & Anlæg i Johansens Planteskole
VI SØGER
Har
du evnen til at se de muligheder, der
fortsat udvikler forretningen? Og vil du være
en del af en grøn virk somhed i vækst med et
uformelt arbejds miljø med rødder i viden? Så
er du måske en af vores nye sælger!

Overskrift

Johansens Planteskole, der er en af landets førende
handels- og produktionsplanteskoler på B-t-B-markedet, er i
en spændende udvikling. Vi søger derfor to dygtige sælgere
med grøn baggrund til vores afdeling Have & Anlæg, hvor
kunderne er professionelle aktører inden for have-, anlægsog landskabssektoren, som vi rådgiver og leverer et fuldt
dækkende sortiment til. Til rette tid, på rette sted og i rette
tekniske og genetiske kvalitet!
En afvekslende hverdag
Med afsæt i din faglige viden bygger du langvarige relationer
til virksomhedens eksisterende og nye kunder ved at efterleve vores vision om at blive opfattet som ordentlige, ansvarlige og troværdige i alle sammenhænge.
Din opgave er, i tæt samarbejde med dine kolleger i afdelingen, at servicere vores kunder og være sparringspartner i
plantefaglige spørgsmål. Det gør du via mail og telefon, men
også ved vedligeholdende og opsøgende kundebesøg.
Du drives af at lukke en ordre, som skaber værdi for både
kunden og for Johansens Planteskole, og derfor følger du op
på dine tilbud – ligesom du naturligt følger op på leverancer
undervejs i processen.
En anden opgave er at afgive forespørgsler og ordrer på
planter til vores leverandører i ind- og udland, som du også
formår at etablere stærke relationer til.
Du arbejder ubesværet med IT som et vigtigt redskab i din
hverdag, og du begår dig fint på engelsk og også gerne tysk.

Den gode købmand med viden om planter
Du motiveres af køb og salg og har en stor interesse for og
viden om planter. Sandsynligvis har du en faglig uddannelse
fra den grønne branche, fx som jordbrugsteknolog, have-/
parkingeniør, gartner eller tilsvarende – gerne suppleret med
handelsmæssig indsigt og erfaring.
Dig som person
Du er fleksibel og robust, har et godt overblik og kan bevare
roen – også når det går stærkt i højsæsonen. Du tænker
kommercielt, er resultatorienteret og ser muligheder.
Ansvarlighed, selvstændighed og effektivitet i arbejdet er
naturligt for dig, og samtidig forstår du værdien af at inddrage og involvere dine kolleger for at finde den helt rigtige
løsning. Du er en stærk netværker og en empatisk teamplayer, der bidrager med en positiv indstilling og godt humør.
Vil du med på holdet?
Du får et spændende job med en stor kontaktflade. Reference er til afdelingschefen i Have & Anlæg, og arbejdsstedet
er primært virksomhedens adresse i Børkop.
Vi tilbyder gode og ordnede ansættelsesforhold og en løn,
der modsvarer kravene i stillingen og dine kvalifikationer. Du
får gode muligheder for faglig og personlig udvikling, og vi
forventer, du har viljen og evnerne til at sætte dig ind i vores
forretningsgange og systemer – og at du løbende har lyst til
at tilegne dig ny viden inden for fagområdet.
Vi glæder os til at høre fra dig! Så send os dit CV og en motiveret ansøgning på jp@jhps.dk. Vi behandler ansøgningerne
løbende, og jobstart er hurtigst muligt.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte konsulent Jette Post på tlf. 26 88 34 41.

