B2B Sales Consultant
Har du erfaring med salg, er du resultatsorienteret og har du
passion for design og indretning? Så er det måske dig vi leder efter.

The Poster Club Aps, Købmagergade 55, 1.
1150 København K, Denmark

STILLINGEN
Motiveres du af at se ting udvikle sig og at skabe fremdrift? Er du energisk og
strukturet, og du trives med ambitiøse målsætninger? Så er du måske den B2B
Sales Consultant vi leder efter til vores salgsteam, bestående af 4 sælgere.
Hos The Poster Club søger vi en teamplayer, der kan varetage ansvaret for
vores forhandlere rundt om i verden, fra vores kontor på Købmagergade i
indre København. Som vores nye B2B Sales Consultant vil du have det daglige
ansvar for at supportere og rådgive vores eksisterende samt nye forhandlere,
hvor nøglen til succes er forståelsen af forhandlernes behov.

ANSVARSOMRÅDER
•
•
•
•
•
•
•

Udvikling og vedligeholdelse af vores forhandlernetværk i hele verden
Daglig salgssupport og behandling af tilbud og ordrer
Styrke samarbejder og yde kundepleje
Hjælpe nuværende forhandlere med optimering af salget
Opsøge nye forhandlere i både ind- og udland
Eksekvere salgskampagner til potentielle og eksisterende forhandlere
På sigt, deltage på messer og til andre salgsrelaterede projekter

KVALIFIKATIONER
•
•
•
•
•

Erfaring fra lignende stilling er et plus
Serviceminded, proaktiv og sætter en ære i at nå dine mål
Gode kommunikationsevner på både dansk og engelsk
Du er udadvendt og tøver ikke med at give et kald til forhandlerne
Interesse for design, kunst og boligindretning

OM THE POSTER CLUB
The Poster Club blev grundlagt i København i 2014 og er siden blevet
internationalt kendt for sit håndplukkede udvalg af kunsttryk og plakater
i høj kvalitet.
Udover det globale salg via egen webshop, sælger The Poster Club
også sin kollektion af eksklusive kunsttryk til udvalgte forhandlere i mere
end 30 lande.

VI TILBYDER
•
•
•
•
•

Et sjovt, afslappet og kreativt arbejdsmiljø
Gode kontorfaciliteter og ekstra god kaffe
Løn efter kvalifikationer og pensionsordning
Fleksible arbejdstider
Muligheden for at tilslutte sig et hurtigtvoksende firma

Stillingen er fuldtid og udføres hovedsageligt fra vores kontor i København.
Som udgangspunkt vil der ikke være rejsedage forbundet med stillingen.
Se mere på www.theposterclub.com
Eller udforsk vores instagramprofil @theposterclub

ER DU DEN, VI SØGER?
Hvis du er interesseret i ovenstående bedes du sende din ansøgning og CV via
e-mail til job@theposterclub.com med emnet “B2B Sales Consultant”.
Ansøgningsfristen er senest den 10 . juli 2022. Vi afholder løbende samtaler.
Startdato: Hurtigst muligt
Hvis du ønsker at vide mere om denne stilling eller har spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte Global Sales Manager, Kristina Yndgaard på tlf.:
31 62 70 26 eller kristina@theposterclub.com.

