BUANCO SYSTEM A/S søger sælger i Region Hovedstaden
Hvem er vi?
BUANCO er en dansk virksomhed grundlagt i 1973. Virksomheden fremstiller, udvikler og distribuerer løsninger med
udgangspunkt i kantinebetalingssystemer, adgangskontrol, integration og SmokeCloak tågekanoner. De løsninger som
BUANCO tilbyder i dag er primært baseret på egne produkter. Systemerne er løbende udviklet og tilpasset og opfylder
derfor i dag kravene til betalings- og sikkerhedssystemer i blandt andet større virksomheder, uddannelsesinstitutioner og
på hospitaler. De kan integreres med de fleste it-systemer.

Jobbeskrivelse:
Med reference til salgsdirektøren får du et selvstændigt ansvar for salget af vores produkter og løsninger inden for især
kantinebetalingssystemer.
Du skal foretage opsøgende salg og især have fokus på at finde og skabe nye kunder til BUANCO inden for
cateringfirmaer, hospitaler, større virksomheder og skoler med kantiner.

Hvem er du?
Du har et indgående kendskab til branchen og er indstillet på en arbejdsdag, som foregår i marken og med besøg hos nye
eller eksisterende kunder med fokus på salg og mersalg.

Følgende egenskaber vil der blive lagt vægt på:
•
•
•
•
•
•

Du er født til at sælge og fungerer godt med, at der stilles krav til at vise konkrete resultater
Du lægger begejstring og engagement i dit arbejde
Du har et indgående kendskab til branchen
Du har bopæl i distriktet og gerne kendskab til kunderne
Du er en selvstændig person, som kan tage og iværksætte nye initiativer
Du er ærlig, loyal, ordholdende og ansvarlig

Hvad tilbyder vi?
•
•
•
•
•
•

En udfordrende og travl hverdag med fokus på resultater
Et spænende job i et firma, hvor begejstring og engagement er nøgleord
Markedsførende produkter og en flot referenceliste
Grundløn med provisionsordning og pension
Mobiltelefon, internet og bærbar PC
Afregning efter statens takst til kørsel i egen bil

Tiltrædelse efter aftale – vi venter gerne på den rette kandidat.
Din ansøgning og C.V. bedes sendt pr. mail til salgsdirektør John Simonsen, jsi@buanco.dk
Vi glæder os til at høre fra dig!
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