Holstebro den 7. marts 2016
Salgschef til Bojsen Biler A/S - Citroën Skive
Til vores Citroën-bilhus i Skive søger vi en salgschef til snarlig tiltrædelse. Vi søger en person der på dygtig vis, kan drive en salgsafdeling med
høj fokus på god kundetilfreds, salg af nye og brugte biler og gå forrest med opgaven i at have områdets bedste bilforretning. Du har drive, du
har salgstalent, er målrettet og fleksibel i en travlt hverdag og du er god til dialog med vores kunder.
Dine arbejdsopgaver:

♦
♦
♦
♦
♦

Salg af nye Citroën person– og varebiler samt brugte biler.
Kunderådgivning indenfor forsikring, finansiering og serviceaftaler.
Være ansvarlig for salgsafdelingen
Være vores ansigt i Skive og omegn.
Være en god købmand.

I samarbejde med ledelsen bliver det din opgave, at vores Skive-afdeling præsterer og vil være områdets foretrukne bilhus. Der er altid god
backup fra vores to andre afdelinger, så du vil altid have én at spare med. Men du får rig mulighed for at sætte dit præg på salgsafdelingen og
huset generelt.
Bliv en del af Bojsen Biler og Citroën
Bojsen Biler er én af Danmarks største Citroën-forhandlere med afdelinger i Skive, Viborg og Holstebro. Vi vægter vores kunder særdeles højt
og fik eksempelvis titlen som Årets Citroën Forhandler 2015 indenfor kundetilfredshed på eftermarked og en flot tredjeplads indenfor salg. Vi
er cirka 35 ansatte, hvoraf Skive er den mindste, med små 10 ansatte.
Citroën er ét af de mest spændende bilmærker på markedet, hvor høj kvalitet og kørekomfort bliver forenet i et stærkt design. Vi dækker ethvert behov fra de helt små biler til store familiebiler, samt små og store varebiler.

Ansøgning og tiltrædelse
Hurtigst muligt. Vi afholder løbende ansættelsessamtaler
Tiltrædelse er hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette person.

Har denne stilling din interesse, send snarest muligt en ansøgning til vores personalechef Lone Bojsen på mail: lone@bojsenbiler.dk. Har du
spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte Poul Bojsen på 88917835 eller mail poul@bojsenbiler.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

Bojsen Biler A/S

