
 

 

Salgskonsulent Jylland og fyn (måske sjælland) 
 

Jobbeskrivelse 
Ninolab søger en salgskonsulent til daglig at varetage vore kunder indenfor området. 

 

Dine arbejdsopgaver 
- Opsøgende salg hos sygehuse, universitet og industrilaboratorier 

- Deltagelse i messer og udstillinger 

- Tilbudsskrivning og løbende opdatering af kundedatabasen i vores forretningssystem Pyramiden 

- Udarbejde tilbud, forhandle, skabe ordre 

- Planlægning og markedsføring i samarbejde med kollegaer 

- Planlægning af installationer i samarbejde med vores serviceafdeling 

- Løbende uddannelse hos vore udenlandske leverandører 
 

Dine kvalifikationer 
 - Kendskab og erfaring med laboratoriearbejde vil være en stor fordel 

- Du har en god social kompetence, humor og er samarbejdsvillig som en nødvendighed i det          

dagligere arbejde med kollegaer, kunder og udenlandske leverandører                     

- Er salgsorientet både nysalg og fastholdelsessalg 

- Du er kundeorienteret, venlig og imødekomme god til at skabe kontakt 

- Høj energi og vilje til at ville lykkes, nå målet 

- Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale gerne andre sprog 

- Du trives med eget ansvar og kan arbejde selvstændig og løsningsorienteret er også en team-

player og fleksibel når det kræves 

- Du er fortrolig med med office-pakken samt at arbejde i CRM system 

- God teknisk forståelse indenfor fysik/kemi/biologi og med en positiv tilgang til ny viden 

 

Vi tilbyder 
- At blive en del af et stærkt salgsteam og grundig oplæring af dine kollegaer 

- Høj teamspirit i gruppen og virksomheden bliver en del af succen 

- Varig arbejde med masser af udviklingsmuligheder hvis det er din rette hylde 
 
Stillingen kræver at du har kørekort kategori B.  

Stillingen er fuldtids og med tiltrædelse snarest muligt 

 

Vi tilbyder firmabil, mobiltelefon og pensionsordning og sundhedsforsikring 

Ansøgning og CV sendes til: Ebba Glückstadt på egl@ninolab.dk 

 
Vi ser frem til at høre fra dig snarest muligt. 
 

Mere om os og vore produkter findes på vor hjemmeside www.ninolab.dk. 

 


