Træt af at sælge abonnementer? Vil du videre og opnå mere?
– så er det dig vi mangler!
Visma LogBuy søger en erfaren Account Manager til at forhandle gode personalerabatter til Danmarks
største virksomheder bl.a. Region H, Siemens, Ørsted, LEGO, Odense- og Århus kommune.
Rabatterne forhandles via telefonen med fysiske og online butikker i Danmark og udlandet, basseret på
ønsker fra brugerne af konceptet.
Du bliver en del af et stærkt og nytænkende team, som har mange bolde i luften, og som formår at få dem i
mål.
Faglig og personlig udvikling står højt på agendaen, så går du med en drøm om, at blive ansvarlig for sociale
medier, marketing eller salg, har du mulighederne i dette job.
Oplæring tager ca. 2 til 4 uger, hvor du lærer konceptet, systemerne og kollegaerne at kende.

Opgaver:






Forhandling af rabatter med fysiske butikker, kædebutikker & webshops.
Mer´salg af marketing
Udarbejdelse af samarbejdsaftaler
Opfølgning på eget salg
Div. små opgaver inden for marketing

De faglige kompetencer
Du har god erfaring med at skabe kontakt over telefonen, og kan kommunikere på alle niveauer. Du har
praktisk erfaring med salg og/eller marketing via telefonen.
Du er vant til at bruge IT-værktøjer, herunder mailsystem og MS Office-pakken på brugerniveau og har gerne
kendskab til SuperOffice og HeroBase.

De personlige kompetencer
Du er drevet af at nå salgsmål og vil på sigt, gerne videre inden for salg og marketing. Du er struktureret, kan
bidrage med positiv energi og er en fighter, som ikke giver op.

Kvalifikationer
Du følger med i hvad der sker, gerne på de sociale medier bl.a. LinkedIn, Facebook og Instagram. Du griber
hellere telefonen frem for tastaturet og danner en stærk relation med det samme.
Kender du til rabatter og brands, er det en fordel – ellers lærer vi dig det.

Det vi tilbyder
Visma LogBuy leverer personalerabatter til 550.000 købestærke danskere og driver flere loyalitetskoncepter
i Danmark. Vi forhandler de bedste rabatter og formidler dem via forskellige marketingkanaler så som sociale
medier, nyhedsbreve, push beskeder, roll-ups og meget mere.
Ved en ansættelse hos Visma LogBuy får du:
- Et jobindhold med varierende arbejdsopgaver og mulighed for faglig og personlig udvikling
- Et uformelt arbejdsmiljø med højt fagligt niveau
- Løn, der matcher dine kvalifikationer
- Attraktiv bonus uden loft

- Fastansættelse med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer eks. frokost
- Pension og sundhedsforsikring
- Medlem af personaleforening
- Massageordning

Processen:
1. Ring til os og få en snak om mulighederne 70206556
2. Første interview med HR & leder
3. Case opgaver, personlighedstest og referencer
4. Anden samtale med HR og leder
5. Kontrakt
Send os 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/
Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

