	
  

Konkurrence minded mødebooker søges - erfaring
intet krav
Danwi A/S søger B2B-mødebookere med masser af gåpåmod, humor, drive og ikke
mindst en naturlig konkurrence lyst. Vi leder efter nye talenter til vores voksende
"familien" - og går du med et ønske om at arbejde med salg, men har du endnu
ikke den store erfaring, kan dette job være lige noget for dig, som en solid start på
en salgskarriere. Du har muligvis også haft en lang salgskarriere og ønsker at søge
tilbage til ”rødderne”.
Er du serviceminded ud over det sædvanlige, er du målrettet, og har du en god
telefonstemme, så kan du være den person, vi søger.
Om Danwi A/S
Danwi A/S er en familie ejet servicevirksomhed som har eksisteret siden 1993. Vi
hjælper dagligt vores kunder med at få en service udover det sædvanlige og prøver
altid at levere mere end vi lover.
Vi servicerer hele erhvervslivet med kundetilpasset løsninger indenfor facility
management primært erhvervsrengøring, vinduespolering, ejendomsservice og
piccoliner.
Virksomheden er i hastig vækst og derfor skal du trives med en travl hverdag.
Jobbet
Som B2B-mødebooker vil du blive en del af et team af glade kollegaer, hvor der
lægges vægt på god stemning og ping-pong frem og tilbage i jagten på din og
vores succes.
Din opgave bliver at booke møder mellem udvalgte leads og Danwi A/S. Din
arbejdsdag bliver spændende og udfordrende - du vil dagligt komme til at tale med
mange forskellige mennesker.
Kontakten sker telefonisk, og det er derfor vigtigt, at du kan lide at tale i telefon, at
du kan vække tillid og kan lade din sprudlende energi skinne igennem over
telefonen.

	
  

Vi kan tilbyde dig:
•
•
•
•
•
•

Et job i en hurtigt voksende virksomhed, hvor du har stor indflydelse
Karriere muligheder udover mødebooking
Grundig oplæring
Godt arbejdsmiljø med gode kollegaer
Fast timeløn + provision pr. møde der bookes
Arbejdsplads i centrum af København K.

Hvad forventer vi af dig?
Du er proppet med selvtillid, du er ansvarlig, serviceminded, punktlig og kan bevare
overblikket.
Du er fleksibel, har en god portion humor og trives i et energisk miljø hvor der er
højt til loftet. Vi leder efter en medarbejder med den rette personlighed i højere
grad end den rette erfaring, da en grundig oplæring er en del af det indledende
forløb.
Du vil dagligt komme til at være i telefonisk kontakt med kunder fra hele landet,
hvorfor det er vigtigt, at du formulerer dig frit og flydende på dansk.
Arbejdstid
Fuldtidsstilling:
• Mandag til fredag kl. 09:00 til 15:00

Arbejdssted
Nybrogade 20, 1 sal. 1203 København K
Ansøgning
Ring til Daniel på tlf: 28351501 eller send ansøgning og CV på mail:
daniel@danwi.dk.
	
  

