Dynamisk og engageret købmand
Du er en dygtig sælger indenfor trælast/byggematerialer. Du har bevist, at du kan skabe gode
salgsresultater. Du er god til at forstå kundens behov og skabe tillid. Har du lokalkendskab, er det et stort
plus, men det er ikke et krav – dog er det et ufravigeligt krav, at du bosætter dig på Læsø, som i øvrigt er i
en positiv udvikling – og stedet i DK med flest målte solskinstimer!
Jobbets primære indhold:
1.
2.
3.
4.

Salg og servicering af vores mange loyale kunder, primært håndværksmestre.
Indkøb til byggesager, samt styring af materialeflowet til bygge- sagerne.
Tilbud og materiale beregning/ udarbejdelse og opfølgning på samme.
Tæt samarbejde med dine 7 kollegaer, som alle har en frisk tilgang til opgaverne og som brænder for
deres job.

Sund forretning og gode arbejdsforhold
Du bliver en af nøglespillerne i den fortsatte udvikling af XL-BYG Læsø Tømmerhandel A/S – en sund og
stabil lokalt ejet og drevet lille virksomhed. Dit job bliver meget afvekslende og et selvstændigt 37 timers
job med gode frihedsgrader, som er mest krævende i sæsonen. Weekend og helligdags vagter må
forventes.
Der tilbydes:
1. Ordnede forhold, gode kollegaer og godt humør på arbejdspladsen.
2. Godt job i en god, sund og stabil lokalt ejet og drevet koncern, som ikke kun har fokus på nedskæringer
og profit.
3. Vi arbejder altid for gode langsigtede relationer, derfor er det vigtigt, at også du har krav og
forventning- er til din kommende arbejdsgiver.
4. Vi kan tilbyde flyttehjælp og tilskud til flytningen, samt være behjælpelig med at finde bolig
5. Flere forskellige personalegoder.
6. Ansættelse snarest.
Der kræves:
1. At du er en positiv, ærlig og ædruelig person, der har orden i tingene - også privat.
2. At du er indstillet på altid at yde Danmarks bedste service overfor kunder og kollegaer. Du kan læse
mere om Læsø og øens mange muligheder på www.visitlaesoe.dk
Ring og få en uforpligtende snak med mig om dine muligheder for en super stilling på Læsø, ring gerne
efter kl. 17.00 til: Jim L. Christiansen, Læsø - 81779003 - jlc@etas.dk

