ER DU GOD PÅ KUNDESERVICE OG TRIVES MED
VARIERTE OPPGAVER? SE HER!
På utkikk etter deltidsjobb med oppstart snarest?
Vi har spennende stillinger for deg som ønsker å bygge en attraktiv CV, jobbe ved siden av studiene eller kanskje du ser
etter en jobb hvor du kan vokse og utvikle deg innad i firmaet? Uansett så har vi jobben for deg!
For en godt etablert kunde leter vi etter deg som har lyst til å gjøre en karriere innen salg, har gode
kommunikasjonsevner, er ambisiøs, engasjert og konkurransedrevet.
Er det deg vi ser etter? Søk i dag!
For spørsmål anngående stillingen, ta kontakt med Katrine Vinje Bakke på tlf: 929 86 885 eller via mail: kba@jks.no
Oppstart: Snarlig, etter avtale
Stillingsprosent: Deltid
Arbeidstid: 09:00–16:00 / 16:00-21:00

Du:
• Utrykker deg over gjennomsnittet godt på norsk
• Er pliktoppfølgende ovenfor kunder og arbeidsplassen din
• Er over 18år
• Har en utpreget vinnermentalitet
• Er en relasjonsbygger
• Har gjerne relevant bakgrunn fra salg
• Andre egenskaper kan veie opp for mangel på relevant bakgrunn
• Sulten på suksess
Vi:
• Tilbyr seriøst og behovsdekkende produkt
• Fast stilling hos en trygg og morsom arbeidsplass
• Lokaler på "Trekanten" Vestre rosten
• Svært gode lønnsbetingelser
• Muligheten til å bygge på CV, bli mer attraktiv i arbeidsmarkedet
• Et veldig godt arbeidsmiljø sosiale arrangementer, kickoff, bedriftsidrett og turer
• Inkluderer deg i fremtidsrettet utvikling, med muligheter for forfremmelser
• Grundig opplæring, coaching og oppfølging undervei

Send oss din CV, samt søknadstekst der du forteller oss hvorfor det er akkurat DEG vi søker etter! Bruk
skjemaet via Finn, eller mail oss direkte via e-post; kba@jks.no
NB: Kun søknader med fullstendig CV og søknad blir vurdert.
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Kontaktinformasjon
Kontaktperson

Jobbinformasjon

Arbeidssted:
Trondheim
Opprettet:
28.04.20
Utløper:
09.06.20
Bransje:
office_industry
Type jobb:
project
Stillingskategori:
Telemarketing

Hovedkontor JKS a|s

Rødkløvervej 2 6950 Ringkøbing

T: +45 70 150 750

