
Er du vores nye sælger?
Jobbet:
Vi tilbyder en spændende stilling som salgskonsulent i Sj. 
Vi tilbyder et alsidigt og selvstændigt job, hvor dit arbejde 
spænder fra opsøgende salg, tilbudsgivning, mødeaftaler 
samt efterfølgende supportering af dine kunder. Allerede 
nu ligger der mange serviceaftaler klar i området som skal 
håndteres af vores nye salgskonsulent.

Som salgskonsulent skal du selvstændigt pleje og servicere 
eksisterende kunder samt etablere nye kunderelationer via 
en energisk, opsøgende indsats og en troværdig præsenta-
tion af Cleanstep ApS´s totalkoncept. 

Vi forventer at du er serviceminded, kan arbejde selvstæn-
digt, er kontaktskabende og kan generere salg til nye 
kunder. Distriktet dækker området fra københavn helt klart 
være en fordel hvis du er bosiddende i området.

Kvalifikationer:
•	 Du kan fremvise gode resultater i forbindelse med salg. 
•	 Du har erfaring med B2B salg og har et stort drive der 

gør, at du når dine mål. Samtidig med dette 
er du en holdspiller.

Vi forventer:
•	 at du er god til dialog og kan afdække kun-

dernes behov, herunder pleje af kunder og 
opfølgning på aftaler.

•	 at du har en vindende personlighed, er 
præsentabel og udadvendt

•	 at du er initiativrig og kan håndtere mange 
kontakter i hverdagen

•	 at du selvstændigt kan prioritere din hverdag
•	 at du er fleksibel i forhold til dine arbejdstider
 

Vi tilbyder:
•	 et spændende job i en dynamisk virksomhed 

hvor ikke to dage er ens
•	 et job i en virksomhed som har gode konkur-

rencedygtige produkter
•	 et job i en virksomhed som yder god støtte 

og samarbejde i hverdagen
•	 et job i en organisation med korte og hurtige 

beslutningsprocesser 
en attraktiv gagepakke med god fast løn 
samt en attraktiv provisionspakke

 
Vi afholder løbende samtaler, så send din 
ansøgning samt cv med foto med det samme til: 
info@cleanstep.dk 
Tiltrædelse efter aftale.

Kørekort:
B (Almindelig bil)

Om firmaet
Cleanstep ApS er et veletableret 
firma, som i mere end 10 år har 
produceret og solgt kvalitetsproduk-
ter indenfor rengørings- og hygie-
jneløsninger, herunder rekvisitter, 
papirvarer og maskiner. Vi lægger 
stor vægt på kvalitet og miljø og er 
naturligvis miljøcertificerede. Derfor 
er svanemærkede varer en stor del af 
sortimentet. Cleanstep ApS i dag en 
del af en koncern der omfatter andre 
virksomheder.


