BYGGERÅDGIVER
TIL NORDJYLLAND
Kan du sælge funkisvillaer og arkitekttegnede parcelhuse i høj kvalitet?
Grundet enorm fremgang søger vi ny byggerådgiver med bred salgserfaring
til at varetage salget af vores arkitekttegnede parcelhuse og funkisvillaer i
Nordjylland.
LIDT OM JOBBET:

LIDT OM OS:

Som byggerådgiver hos Vestergaard Huse skal du
være med til at rådgive og sælge funkisvillaer og
arkitekttegnede parcelhuse i Nordjylland.
Dine opgaver vil primært bestå af:

Vestergaard Huse er et 8 år gammelt byggefirma,
som idag bygger ca. 80 individuelt indrettede
og arkitekttegnede huse årligt. Vi er i en rivende
udvikling og forventer stor fremgang de
kommende år.

•
•
•
•
•

Opfølgning og salg til indkomne leads
Afholde kundemøder
Udarbejdelse og opfølgning på tilbud
Indgå i vagtplan i vores udstillingshuse på lige
fod med de øvrige byggerådgivere.
Du kommer til at arbejde ud fra domicil i
Nordjylland. Dog vil du have ugentlig gang på
hovedkontoret i Midtjylland

LIDT OM DIG:
•
•

•

•
•
•
•

Vi forventer en kandidat med stort
engagement og passion for byggeri
Du har bred salgserfaring, gerne fra
byggebranchen, alternativt ejendomsmægler,
sælger fra forsikringsbranchen eller lignende.
Stor salgserfaring er et must.
Du er en god kollega, som passer ind i en
værdibaseret virksomhed, hvor værdier
som tillid, troværdighed og sund fornuft er i
højsædet
Du har en præsentabel fremtoning, er
målrettet og meget tillidsvækkende
Du er god til at arbejde selvstændigt
Du er resultatorienteret og står gerne på mål
for dine resultater
Du er klar til at indgå som en vigtig brik i en ung
virksomhed i en rivende udvikling

De dygtige folk vi bruger i processen stoler vi på,
og alle føler en faglig stolthed inden for deres
respektive fagområder. Vi ønsker at aflevere et
resultat, som vi er stolte af. Vi kan derfor altid ”stå
på mål” for kvaliteten.
Firmaet er præget af en fri og humoristisk
omgangstone. Værdier som faglig stolthed,
kvalitet og ærlighed er en fast integreret del af
virksomheden, og for os er det vigtigt, at du som
kollega arbejder ud fra samme værdisæt og føler
den samme passion samt stort medejerskab for
firmaets resultater.
Det er meget vigtigt for os at skabe en god
arbejdsplads, hvor folk er glade for at komme på
arbejde hver eneste dag.
VI tilbyder attraktiv grundløn plus
provision, bonusordning, pensionsordning,
sundhedsforsikring og fri bil.

ER DU INTERESSERET?
Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning
og dit CV hurtigst muligt til vores salgschef
Michael Prip Olesen på mpo@vhuse.dk.
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til
Michael på +45 42 90 14 26.
Vi forventer stillingen besat pr. 1. januar 2019 og
sidste ansøgningsfrist er 7. november 2018.
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