PERFORMANCE MANAGER - SJÆLLAND
På vegne af vores kunde, Bilpriser.dk, søger vi en udadvendt og relationsskabende Performance Manager med højt drive,
udpræget salgsgen og solide analytiske evner til opsøgende salg af IT-løsningen INDICATA samt salg af konsulenttimer,
målrettet bilforhandlere. Løsningen anvendes til lagerstyring og prissætning af brugte biler med fokus på at forøge lagerets
omsætningshastighed, risikostyring af større bilflåder, markedsanalyser samt dokumentation af aktuelle markedspriser. Du
skal interessere dig for og engagere dig som sparringspartner i dine professionelle relationer og naturligt kunne tale
forretning, løsninger og merværdi med kunderne. Ligesom du har erfaring for, at din vindende personlighed og positive
tilgang er med til at skabe langvarige kunderelationer.
Ud fra eget hjemmekontor og med tæt sparring fra din chef og fast registrering og rapportering i virksomhedens CRM-system,
skal du selvstændigt vækste og pleje din egen portefølje af kunder på Sjælland.
Dine ansvarsområder og arbejdsopgaver:
 Bookning af egne salgsmøder ud fra en struktureret tilgang
 Planlægning og afholdelse af løsnings-/rådgivningsorienterede kundemøder hos bilforhandlerne
 Stram disciplin i opdatering og indtastning af alle relevante salgs- og kundedata i CRM
 Gennemførelse af salg til egne kunder – med forståelse for at slå til på det rigtige tidspunkt
 Forståelse for komplekse IT-løsninger og deres værdiskabende muligheder overfor kunderne
 Være motiveret af såvel ”hunter” som ”farmer” delen i salgsprocessen
Faglige kvalifikationer
 Solid erfaring med opsøgende løsningssalg
 Gode sprogkundskaber (engelsk og dansk)
 God forretningsforståelse, herunder forståelse for IT’s understøttelse af forretningen
 Gode IT-kundskaber – specielt Excel, PowerPoint og CRM
 Gyldigt kørekort og bosiddende på Sjælland
 Det er ikke afgørende, om du har erfaring fra branchen
Personlige kvalifikationer
 Salgsdrevet mindset og ”can do” attitude
 Trives med og er vant til at arbejde struktureret ud fra hjemmekontor
 Forstår at administrere og værdsætte en høj grad af personlig frihed – defineret som ”frihed til at skabe resultater”
 Igangsætter med højt drive, optimisme og vedholdenhed
 Høj grad af loyalitet overfor din virksomhed og de produkter, du repræsenterer
 Besidder evnen til at skabe tryghed og tillid til såvel kunder som kolleger
 Gode kommunikative evner, såvel i forhold til kundedialog og formidlingen af løsninger som internt i forhold til
bagland, ledelse og kollegaer.
Du tilbydes
En spændende og selvstændig stilling, som giver dig en unik mulighed for at blive del af en stærk, entreprenant og
vækstorienteret organisation, der løbende tilbyder udviklingsmuligheder til virksomhedens dygtige medarbejdere – dette vil
også være tilfældet i denne stilling!
Interesseret?
Passer ovenstående profil på dig? Og har du lyst til at blive en del af en veletableret IT-virksomhed, præget af stærk
iværksætterånd? Så upload dit CV og et skriv omkring, hvorfor det lige præcis er dig, vi søger til Bilpriser.dk, via dette link:
https://sam-int.com/da/stillinger/position/?p=34185
Venligst bemærk, at vi af hensyn til GDPR ikke modtager ansøgninger/CV’er via mail.
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Lidt om virksomheden:
INDICATA er en del af selskabet Bilpriser.dk, der igen hører under Autorola Group Holding A/S, som er et 100% danskejet selskab,
der bl.a. har specialiseret sig i at udvikle værktøjer til dynamisk og aktuel vurdering af biler. Selskabet står også bag Autocom,
Bilsalg og Autorola System Solutions. Uden for Danmark drives Autorola.eu via datterselskaber i p.t. 16 europæiske lande, samt
i Australien, USA og Mexico. Totalt er der ca. 440 medarbejdere i koncernen.
Bilpriser.dk er markedets mest besøgte side, når private og semi-professionelle skal have vurderet deres nuværende eller
kommende bil. Desuden er der mulighed for at søge på brugte biler samt læse Bilpriser.dk´s nyhedsstof og aktuelle bilanalyser,
der anvendes og citeres flittigt af pressen. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning. Professionelle får via
BilpriserPro adgang til en lang række værdiskabende værktøjer.
Læs mere på:
www.indicata.dk www.bilpriser.dk
www.bilpriserpro.dk
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