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Dygtig og troværDig  
salgskonsulent søges til seat & HyunDai næstveD

Da en vores gode salgskonsulenter er på vej 
på pension, søger vi nu hans afløser.

Vi er en virksomhed der årligt sælger i niveauet 
1000 biler, og vi forhandler mærkerne Hyundai 
og SEAT.

Vi har et stort salg af disse mærker og derud-
over sælges der mange brugte biler i forskelli-
ge prisklasser.

Vi søger en salgskonsulent der brænder for 
den gode kundeoplevelse og som kan levere 
god energi både til vores kunder og medarbej-
dere.

Derudover har vi følgende forventninger  
til vores nye sælger:

• Du har salgserfaring fra bilbranchen og kan 
dokumentere et solidt salg

• Du er resultatorienteret og ønsker at være 
blandt de bedste, både på salg af biler, tillægs-
produkter og kundetilfredshed.

• Du er struktureret, tager ansvar og ønsker at 
følge dine ting til dørs.

• Du kan lide at ”nørde” og sætte dig 100% 
ind i detaljerne for vores produkter, så du kan 
vejlede og guide vores kunder på den bedst 
mulige måde.

• Du har IT flair, således at du naturligt arbej-
der i diverse salgsplatforme/portaler.

• Du er klar til at arbejde i weekenden.

Vi vil tilbyde vores nye sælger:

• En solid og stærk virksomhed der har leveret 
resultater i en årrække, og vil fortsætte med at 
udvikle sig, så vi også vil gøre det i fremtiden.

• En kompetent salgsafdeling, som du vil 
kunne spare med – så vi sammen udvikler os 
og bliver endnu stærkere.

• Stort udvalg af varer, så du kommer både til 
at sælge mange nye og brugte biler.

• En lønpakke der modsvarer dine kvalifikatio-
ner samt firmabil.

Ansøgning:

Vi ser frem til at modtage din ansøgning ved-
lagt CV, og eventuelle udtalelser. Dette bedes 
mailet til Autoforhandler Kristian Blangsted 
Petersen på kristian@leifnielsenjensen.dk – 
mærk ansøgningen ”Salgskonsulent”.  

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du 
kontakte Autoforhandler Kristian Blangsted 
Petersen på tlf. 26210272. Alle ansøgninger/
henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

Vi vil løbende afholde samtaler, og vil tage 
stillingsopslaget ned når den rette kandidat er 
fundet.

Om Leif Nielsen Jensen A/S:

Vi forhandler SEAT & Hyundai i Næstved og 
omegn, og er en af områdets bedst sælgende 
forhandlere. Vi er en bilforretning med 25 
medarbejdere der dækker salg, administrati-
on, reservedele, værksted, pladeværksted og 
klargøring.

Vi er koncernforbundne med Bilgo i Køge 
A/S, Auto-House Køge A/S samt Auto-House 
Hvidovre A/S og sælger tilsammen årligt over 
3.500 biler.


