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Jobbe for Telenor?
Kundekonsulent
Beskrivelse:
Interessert i salg og kunderådgivning?
Vi leter etter ambisiøse og motiverte salgskonsulenter som vil jobbe med
salg av Bredbånd og TV-tjenester til privathusstander. Dette er svært
anerkjente produkter levert fra Telenor.

Arbeidsgiver:
Neras Direkte AS

Ansettelsesform:
Heltid, Deltid

Bransje:
Privat

Arbeidssted:
Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å få innpass i et svært attraktivt
salgsteam!

Trondheim

Publisert:
Arbeidsoppgaver:

17/08/2022

Du vil jobbe med klare målsetninger og med et solid markedsapparat i ryggen.

SØK PÅ STILLINGEN
Stillingen er en fulltidsstilling med arbeidstid etter avtale.

søk på stilliNGEN

Vi investerer i deg som ansatt og tilbyr derfor grundig salgsopplæring og individuell
coaching. Karriere- og lederprogram er også aktuelt for de riktige kandidatene,
samt at du får muligheten for flere kurs som vil øke kompetansen og gjøre deg mer
verdifull i arbeidsmarkedet. Vi har et ungt og inkluderende arbeidsmiljø, så vi er
trygge på at du vil trives godt her hos oss.

Spørsmål om stillingen:

Vi kan tilby:
Gode betingelser – garantilønn + provisjon
Jobb i en seriøs bedrift, ryddige forhold, sosialt og energisk miljø
Lære deg salg med riktig kvalitet, gode salgskurs, oppfølging og coaching
fra bransjens beste ledere
Moderne lokaler med topp fasiliteter, kantine og treningsrom
Bygg attraktiv CV til din karriere, med erfaring og referanse fra ledende
aktør innen bransjen

Ønskede kvalifikasjoner:
Vi ser etter deg som er
God i norsk – tydelig og veltalende
Sosial og inkluderende
Liker konkurranser og sosiale aktiviteter
Disse egenskapene får du vist frem og utviklet i jobben som kundekonsulent hos
oss – salg er noe alle burde lære seg!
Mye energi, sosialt og inkluderende miljø, gode produkter og gode lønnsmuligheter
– høres ikke dette interessant ut?

Kontaktperson:
Fjesme

Anne-Marie

Stillingstittel: Driftsleder
Telefon: 46 77 46 00
Frist: Snarest.
E-post: amf@effectbemanning.no

Ønsker du å høre mer? Ta kontakt med Anne-Marie i dag på tlf. 46 77 46 00 eller
send oss en søknad.

Neras Direkte AS
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