5446

TBS Holstebro søger en energisk Fendt-sælger
Drømmer du om at arbejde med Fendt traktorer, mejetærskere, maskiner og redskaber?
Vil du være med til at udvikle en af de førende Fendt Full-Line forhandlere i Danmark?
Og har du mere energi og engagement end de fleste, så har vi en spændende udfordring til
dig som sælger i vores Holstebro-distrikt.
Du skal først og fremmest sælge Fendt Full-Line og enkelte andre kvalitetsbrands i vores Holstebrodistrikt. Din base bliver TBS i Holstebro, men arbejdet vil primært foregå ude hos eksisterende og
potentielle kunder indenfor det primære landbrug, maskinstationer og den grønne sektor i bred forstand.
Din hverdag kommer også til at indeholde emner som tilbudsgivning, ordrestyring og administrative
opgaver i forbindelse med salg, planlægning af og deltagelse i messer og flere andre emner, så du får
en meget afvekslende hverdag.
Du skal have et stort personligt drive, men samtidigt være en ægte teamplayer, der sammen med vores
øvrige sælgere i TBS indgår i et dynamisk, løsningsorienteret team med et godt arbejdsmiljø og en
uhøjtidelig omgangstone.
Vi tror, du kan beskrives som herunder, men er åbne for andre forslag.
•	Erfaring indenfor salg af traktorer og landbrugsmaskiner
• Kendskab til Fendt (ikke en betingelse)
• Fortrolig med landbruget, dets maskiner og mennesker
• Energisk, serviceminded, løsningsorienteret og initiativrig
• Trives med en travl hverdag og direkte kundekontakt
• Struktureret, stabil og ordholdende
• Købmand med god økonomisk forståelse og handlekraft til at kunne ”lukke” en handel
• Lyttende og god til at kommunikere på alle niveauer
• Kan læse/tale engelsk og gerne tysk (ikke en betingelse)
Du behøver ikke allerede være Danmarks dygtigste Fendt-sælger, men skal have nogen erfaring fra
branchen og en ambition om at blive rigtig god til dit arbejde. Hvis du arbejder målrettet på det,
tilbyder vi til gengæld rig mulighed for faglig og personlig udvikling i en dynamisk virksomhed med fokus
på kundernes behov.
Har du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at ringe til Jens Hansen
på 4036 0858 eller Jan Garder på 2090 7687. Alle henvendelser behandles fortroligt.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning med CV og evt. referencer
på mailadressen jg@tbs.dk
TBS er en af Danmarks største maskinforhandlere med fokus på traktormærket Fendt.
Vi har Fendt-afdelinger i Starup og Holstebro og et tæt samarbejde med uafhængige
områdeforhandlere. Samlet set er vi ca. 60 ansatte. Vores ambition er at skabe Danmarks
bedste kompetencecentre for Fendt med fokus på optimal service af vores kunder.

