Bilrådgiver | Via Biler Volvo Vallensbæk
Vil du arbejde med et af landets førende premium-mærker? Kan du skabe den ekstraordinære kundeoplevelse?
Og brænder du for at skabe de bedst tænkelige salgsresultater fra første dag? Så er denne stilling med
sikkerhed noget for dig!
Via Biler søger lige nu en bilrådgiver til salgsafdelingen i vores Volvo Flagship Store i Vallensbæk. Volvos bilprogram er
omfattende, lækkert og attraktivt for både private og erhvervskunder.
Fra dag ét vil du opleve, at du er en yderst vigtig spiller i at skabe de ekstraordinært gode kundeoplevelser. Som
bilrådgiver ved du, at salg kommer af vedvarende indsatser, og at disse – sammen med et godt købmandskab – er
afgørende for bilhusets succes. Du glæder dig til at blive en del af et stærkt hold, hvor alle bidrager til at gribe
mulighederne i markedet – alt sammen i tæt samarbejde med bilhusets salgschef, som du har direkte reference til.
Hvad kan du tilbyde?
Vi leder efter en bilrådgiver, der har følgende kvaliteter:
Du brænder for at skabe ekstraordinære kundeoplevelser med et premiumbrand
Du ved, hvad der kendetegner det gode salgsarbejde og købmandsskab
Du udstråler positiv energi, livsglæde og engagement
Du har lyst til at gøre en forskel – og er klar til at sætte baren højt
Du er troværdig og repræsentativ
Du er struktureret og har styr på dit ”arbejdsbord”
Du er resultatorienteret – og du når dine mål
Du glæder dig hver eneste dag til at videreudvikle dine stærke kompetencer
Hvad kan du forvente hos Via Biler Volvo?
Via Biler tror vi på langvarige forhold – hvad enten der er tale om langvarige forhold til vores kunder, leverandører eller
medarbejdere. Vi tror ikke på kortsigtede løsninger. Via Biler er en af Danmarks største bilkoncerner med 10 bilhuse i
Østjylland og Storkøbenhavn.
Hos Via Biler vil du få muligheden for at arbejde i et af branchens førende bilhuse, hvor tilfredsheden fra vores kunder
og medarbejdere vægtes utroligt højt. Hos Via Biler handler det nemlig ikke kun om biler – det handler i høj grad også om
mennesker. Vores mission er at skabe langvarige forhold til vores kunder, leverandører og medarbejdere. Og det gør vi
gennem vores værdier: målrettet, umage, glæde og hjælpsomhed. For os handler det om, at Via Biler skal være et godt
og udfordrende sted at arbejde – hver eneste dag!
Via Biler kan derudover tilbyde en god lønpakke bestående af:
God fast løn + attraktivt bonusprogram for den ekstraordinære indsats
Pensionsordning
Firmabil
Fri mobiltelefon
Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
Ansøgningsfrist er snarest muligt og senest den 31. juli 2021
Du søger stillingen på job@viabiler.dk med emnefeltet ”Bilrådgiver Volvo Vallensbæk”. Vi gør opmærksom på, at
ansøgninger behandles løbende, og at stillingen kan blive besat inden fristens udløb. Har du spørgsmål til stillingen, er
du velkommen til at kontakte Business Manager Sales Lars Thagaard på telefon 30 50 48 02.

