Account Manager (deltid)

Vi har travlt i øjeblikket, og søger derfor en deltidsmedarbejder til vores salgsafdeling, der kan
hjælpe med at lave salg af POS systemer og dankortterminaler til vores kunder (butikker,
restauranter/caféer).

Arbejdsopgaver
Vi får masser af indkomne leads, så der er slet ikke noget telefon-canvas forbundet med
arbejdet.
Arbejdet vil bestå i følgende:
•
•
•
•
•
•

Kontakt med nye potentielle kunder via telefonen.
Tilbudsskrivning, beregning af priser og forhandling.
Afholdelse af kundemøder både online og ude hos kunderne.
Dialog med vores leasing partner vedr. kreditgodkendelser.
Opdatering af CRM system.
Hjælpe med at udarbejde online kampagner.

Arbejdet vil foregå fra vores kontor i Åbyhøj. Du vil eventuelt være en del af tiden være på
kundebesøg. Vi stiller en bil til rådighed som du kan benytte når du skal besøge kunder.
Vi sørger for den nødvendige oplæring i systemer og arbejdsprocesser. Du vil få den hjælp fra
kollegaer til eventuelle IT-tekniske opgaver, og du får kollegaer der ved ALT om systemerne,
så du kan hurtigt få hjælp til at få svar på spørgsmål fra kunderne.
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Erfaring og kompetencer
•
•
•
•
•
•

Gerne erfaring med fra butik eller restaurant/café – så du før har arbejdet med POS
systemer.
Gerne erfaring med salg.
Du er god til at tale med mennesker, og god til at afdække kundernes behov.
Du er en erfaren bruger af forskellige IT systemer (Office pakken mm.).
Du er flydende i dansk (både tale og skrift).
Du har kørekort.

Vi tilbyder
Et spændende job, hvor du får en alsidig hverdag og et stort ansvar.
Løn efter kvalifikationer.
Den ugentlige arbejdstid vil være 12-15 timer. Stillingen vil være velegnet til en studerende
der kan arbejde 2-3 dage pr. uge.

Om NoviPOS
NoviPOS leverer online kassesystemer (POS systemer) og dankortterminaler til en bred vifte af
butikker, restauranter, caféer og barer. Vi er FlexPOS partner, og FlexPOS er et solidt og
velkendt dansk kassesystem, som benyttes i ca. 2000 butikker.

Skriftlig ansøgning sendes til job@novipos.com senest 1. april 2022. Samtaler vil blive afholdt
løbende (også inden 1. april).

Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte Søren Melgaard på
sme@novipos.com eller på telefon 82 30 44 40.
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