Account Manager til Visma LogBuy
Visma LogBuy søger en dygtig Account Manager til at forhandle gode rabatter hos vores
kommende samarbejdspartnere.
Er du selv typen, der aldrig køber til fuld pris, når du shopper? Ved du hvilke brands der
rykker i Danmark og har du flair for hvad der er det nye ”sort” i indkøbscentret? Kunne du
tænke dig at være med på holdet, hvor vi forhandler de bedste personalerabatter til
Danmarks største virksomheder?
Vi er et stærkt team, der driver Danmarks markedsledende online fordelsportal, Visma
LogBuy, og lige nu søger vi 2 Account Managers til forhandling af rabatter hos fysiske og
onlinebutikker.
Som Account Manager hos os, for du talent for at lave gode rabataftaler, både hos den lille
slagter, men også hos den store forlystelsespark i København.
Du vil selvfølgelig få en grund oplæring af konceptet, vores processer og systemer, så du
allerede inden først opkald føler dig tryg.
Om vores næste kollega:
Vi forventer at du:
 Er positiv og selvsikker
 Har erfaring med salg over telefonen, og har opnået gode resultater
 Har talegaverne i orden, forstår og formår at styre en samtale og kan skabe en god
relation med alle slags mennesker
 Har en interesse for rabat- og fordelsprogrammer - eller er passioneret omkring at
lære det!
 Har et udpræget fighter-gen og er særdeles resultatorienteret
 Er forandringsparat og vil arbejde i en dynamisk virksomhed, hvor der sker noget nyt
hele tiden og hvor kunden altid er i centrum.
Om os
Visma LogBuy administrerer fordelsaftaler for 320 af de allerstørste danske virksomheder
og kommuner i Danmark, med tilsammen mere end 550.000 ansatte, som benytter sig af
de rabataftaler, som du vil være med til at forhandle for dem.
Din daglige kontaktflade vil være meget bred med alt fra frisører og restauranter til
tandlæger og guldsmede.
Vi er et team på 12 medarbejdere i alderen 25-45 år og vi har et uformelt og innovativt
miljø med høj aktivitet.
Læs mere om os på www.logbuy.dk elelr prøv vores koncept på www.mylogbuy.com
Bruger: ansøger Kode: logbuy
Vi er en del af det norske softwarehus Visma og holder til på Christianshavn, hvor vi deler
lokaler med andre Visma virksomheder som Visma e-conomic, Sproom, Dataløn og
AdminControl.
Vilkår
Vi tilbyder en fastansættelse med en god grundløn og en attraktiv bonusordning - uden
loft! Vi har kantine, frugt, fitness og naturligvis medlemskab af vores produkt med en lang
række fordele og rabatter.

Processen
1. Første interview med HR & leder
2. Case opgaver, personlighedstest og referencer
3. Anden samtale med HR og leder
4. Kontrakt
Send os gerne din ansøgning og dit CV hurtigst muligt - vi kalder løbende interessante
kandidater til samtale. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Karina Otto
på karina.wojcikotto@visma.com eller på +45 29 24 34 82.
Privatliv
Se mere på: https://www.visma.com/privacy/

