
 

Sælger til Sjælland 
 

Serviceminded sælger der ved hvad mørtel, filsning, 

fugning og spartling er, søges til vores salgsteam  
 

Du skal demonstrere og sælge vores nye sortiment i mørtelpumper og spartelmaskiner 

primært på Sjælland, men også være med til at etablere og pleje salget på Fyn og i Jylland. 

Salg og demonstration foregår primært direkte til fagfolk (murere og entreprenører) på 

byggepladsen, men også gennem byggemarkedernes professionelle afdelinger. Her vil du 

deltage i husmesser og lignende, hvor du demonstrerer og vejleder såvel håndværkeren som 

salgspersonalet i byggemarkedet. 

  

Du har en faglig baggrund der kan bekræfte et stort kendskab til enten produkter eller 

udførsel. Det kan være at du har en uddannelse som murer eller på anden måde arbejdet med 

materialeområdet. Det er ikke sikkert du har solgt før, men du brænder for at prøve det og så 

er det helt naturligt for dig at gå direkte i dialog med mennesker du ikke kender. Du arbejder 

med udgangspunkt fra egen bopæl, men er tilknyttet virksomhedens afdeling i Rødovre. 

  

Vi ser vores nye medarbejder som et nytænkende og kreativt menneske der vil starte en 

salgskarriere, men som samtidig er omstillingsparat når situationen kræver det. Vi er sikre på, 

at vores nye kollega også kan identificere sig med følgende: 

 

 Du har et højt drive og du kan tage selvstændige beslutninger 

 Du er serviceminded og formår at følge salgsarbejdet ”til dørs” 

 Du kan se dig selv som specialisten i ”kedeldragt” der lukker salget på pladsen 

 Dage der starter tidligt og slutter sent, ser du kun som en ekstra mulighed 

 Du har en god teknisk forståelse og kan lide at bruge maskiner 

 Kan arbejde selvstændigt, men også være en aktiv ”teamplayer” 

 Almindeligt kendskab til engelsk (leverandørbesøg i udlandet) 

 Bopæl på Sjælland 

 

Kan du sige ”ja” så langt - og du samtidig har stor lyst til salgsarbejde i byggebranchen, så 

tilbyder vi: 

 

- En fast fuldtidsstilling i et uformelt og inspirerende miljø 

- Fast løn efter kvalifikationer 

- Bil som er indrettet til maskiner og demonstrationsudstyr  

 

Clemco Danmark A/S er en grossist- og projektvirksomhed indenfor overfladebehandling. Vi 

tilbyder en lang række produkter og serviceydelser til overfladebehandling. Virksomheden har 

hovedkontor i Skanderborg med afdeling i Rødovre. Se mere på: www.clemco.dk  

Konsulent Torben Johansen, T2-Management forestår hele rekrutteringsprocessen og 

ansøgning skal sendes senest den 20. januar 2017 til: t2@t2-management.dk  

Mærk ansøgningen med ”Clemco” 
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