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Sundhedsfaglig salgskonsulent
Vil du med på rejsen i en succesfuld vækstvirksomhed?
Arbejder du selvstændigt og trives du i konsulentrollen?
Så er det måske dig vi mangler i vores team.

Til Sjælland søger vi en proaktiv salgskonsulent – primært til salg af sansestimulerende hjælpemidler.
Vores kunder er bla. regioner og kommuner og tilgangen hertil er alsidig, kompleks og spændende.
Dine primære arbejdsopgaver
• Planlægning og udførelse af kundebesøg samt deltagelse på messer, temadage mv.
• Etablering af nye kunderelationer – og vedligeholdelse af eksisterende.
• Opfølgning på henvendelser, udarbejdelse af tilbud og deltagelse i projekter.
• Undervisning, sparring og implementering.
Vi forventer, at du
• Kan åbne døre, er resultatsøgende og kontaktskabende.
• Arbejder selvstændigt, struktureret og har et godt overblik over kunder, kundeemner og igangværende sager.
• Er nysgerrig, har et godt ”drive” og er i stand til at holde dig opdateret på kundeemner i dit eget distrikt.
• Er effektiv, handlingsorienteret og kommunikativ stærk.
• Er god til at involvere dig samt rapportere i CRM.
• Har salgserfaring fra en lignende stilling.
• Har en sundhedsfaglig baggrund som f.eks. terapeut eller sygeplejerske og kan kombinere denne med en forretningsmæssig tilgang til opgaverne.
Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling
Du får rig mulighed for både faglig og personlig udvikling i en virksomhed med højt til loftet. Du får en høj grad af frihed til selv at tilrettelægge dit daglige arbejde og dine indsatser – under ansvar for salgsmål og -strategier. Du bliver
en del af et velfungerende og kompetent salgsteam, og vil få faglig support af kollegaer i marken og interne medarbejdere. Arbejdsklimaet er uformelt – med klare mål. Vi arbejder værdibaseret og er yderst anerkendt i markedet.
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuld tid og du tilbydes pensionsordning, sundhedsforsikring og en fast løn, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er tale om hjemmearbejdsplads med jævnlige møder på vores kontor i Horsens. Vi stiller firmabil
(gulpladebil), telefon og bærbar pc til rådighed.
Vil du være med til at gøre en forskel?
Er det lige dig, så send din ansøgning til job@ziboathene.dk, gerne med et vellignende foto. Stillingen ønskes
besat snarest muligt. Har du spørgsmål, kan Karina eller Tina kontaktes på tlf. 20 92 20 92/40 78 10 94.
Vi ser frem til at læse om dig og dine kvalifikationer snarest.

Zibo Athene A/S forhandler og udlejer hjælpemidler til både den offentlige sektor og private. Vi tilbyder kompetent rådgivning, produkter og
service inden for følgende områder:
•
Pressure – behandlende og tryksårsforebyggende hjælpemidler
•
Sense – sansestimulerende hjælpemidler
•
Rent & Service – udlejning, servicering og vask af hjælpemidler
Vores mission er enkel. Vi vil gøre en positiv forskel hver dag og leverer holdbare og innovative løsninger på sundhedsområdet til både den
offentlige og private sektor. Zibo Athene A/S understøtter og forenkler det professionelle sundhedspersonales arbejde og sikrer ikke mindst
brugere og deres pårørende gennemtænkte løsninger. Løsninger der forebygger, behandler og lindrer … og ikke mindst gør en forskel.
Læs mere om os og vores produkter på www.ziboathene.dk samt på Facebook og LinkedIn.
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