
 

Tagkonsulent til Sjælland 
 

Resultatorienteret sælger med byggeteknisk baggrund 

søges til vores salgsteam  
 

Profilmontage ApS i Slagelse mangler en kompetent Tagkonsulent med byggeteknisk baggrund 

til salg af vores færdigmonterede løsninger. Det er vigtigt for os, at vores kunder får den 

rigtige løsning og dermed den optimale vejledning, når beslutningen om nyt tag skal tages. Du 

får ansvaret for alle kundehenvendelser øst for Storebælt, som primært består af private 

husejere. 
  

Du har salgserfaring og du er i stand til professionelt, sammen med kunden, at finde den rette 

løsning og så er det helt naturligt for dig at lukke ordren og efterlade kunden med en god 

oplevelse af processen. 

  

Vi ser vores nye medarbejder som et nytænkende og kreativt menneske, der føler det naturligt 

at tage ansvar, 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 

 Formår at skabe resultater og følge salgsarbejdet ”til dørs” 

 Når du træder ind i et rum – så ”ejer du det” 

 Befinder sig godt i dialog med såvel private som erhvervskunder  

 Udpræget samarbejdsevne og tager ansvar for beslutninger 

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

 Bopæl centralt i distriktet 

 

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 

- Stor selvstændighed i salgsarbejdet 

- Fast løn efter kvalifikationer samt bonusordning 

- Bil efter aftale  

 

Profilmontage har monteret profilerede stålplader siden 2011 og er 100% ejet af Profilmetal 

A/S med domicil i Slagelse. Det har givet os et stort knowhow omkring materialer, håndtering 

mv. En viden, som vi bruger i den løbende optimering af virksomheden så vi sikrer 

Profilmontages position som en seriøs leverandør af et godt produkt. Vi beskæftiger flere 

håndværkerteams rundt omkring i landet, og har konsulenter der dækker hele Danmark, med 

udgangspunkt fra Slagelse og Viborg. Vores kunder består i dag af både private og erhverv. 

Konsulent Torben Johansen, T2-Management forestår hele rekrutteringsprocessen og 

ansøgning skal sendes senest den 1. november 2016 til: t2@t2-management.dk  

Mærk ansøgningen med ”Profilmontage” 
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