
Med reference til vores indkøbschef Henriette Theil Aasly får du 
en kombineret rolle, hvor dagligdagen vil bestå af telesalgs opga-
ver samt opsøgende og relationsskabende salg til vores eksiste-
rende kunder. I tæt samarbejde med den øvrige organisation, skal 
du kunne fastholde og styrke samarbejdet til eksisterende kunder. 
Ligeledes skal du aktivt tage del i vores strategi om, at tiltrække 
nye kunder indenfor SMB segmentet, hvor dine evner i telefonen 
vil være afgørende for succes. 
 
VORES FORVENTNINGER
For at kunne varetage rolle som telemarketing medarbejder, er 
det vigtigt, at du har erfaring fra møbelbranchen. Vigtigst er dog, 
at du drives af lysten til at snakke med kunder og opnå resulatater 
via dine evner i en telefon. Det er en stor fordel, hvis du har arbej-
det med telefonsalg eller kommer fra f.eks. en back office funkti-
on, hvor hverdagen byder på  mange kunder og samtaler. Du har 
en god telefonstemme og motiveres af at skabe en god oplevelse 
for de kunder du møder på din vej. Endvidere trives du med en 
travl hverdag, hvor ikke 2 dage er ens.

HVEM ER DU
Som person er du både målrettet, ambitiøs, kundedrevet og re-
sultatorienteret. Du er udadvendt af natur, besidder en stor gen-
nemslagskraft og formår at bevare overblikket – selv når det går 
stærkt.  Du er i stand til at tænke kreativt og løsningsorienteret 
samtidig med, at du sætter en ære i at skabe den bedste løsning 
for vores kunder. Gennem din adfærd er du i stand til at skabe 
respekt med mod og evner at træffe beslutninger samt aktivt tage 
del i virksomhedens forsatte ekspansion. Du har flair indenfor bru-
gen af IT, Office-pakken samt gerne erfaring med Navision og Ma-
gento som E-handelsplatform.

HVAD KAN SCAN OFFICE TILBYDE DIG
Vi kan tilbyde en spændende og attraktiv stilling i en professionel 
og ambitiøs virksomhed. Du bliver en del af et team med tilsva-
rende opgaver, så den daglige sparring bliver essentiel for både 
din og gruppens samlede resultat. Scan Office er en af branchens 
største aktører på markedet og der vil være gode muligheder for 
både faglig og personlig udvikling. Der vil være grundig oplæring 
i produkter og systemer samt løn der matcher dine kvalifikationer.

ARBEJDSPLADS
Scan Office A/S, Ellekær 12, 2730 Herlev

SEND OS GERNE DIN ANSØGNING
Sidder du inde med lysten til, sammen med os, at gøre en forskel, 
så send os gerne din ansøgning, CV og evt. andre relevante bilag 
til: job@scanoffice.dk – vi ser frem til at høre fra dig.

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt venligst indkøbschef, 
Henriette Theil Aasly på tlf. 43 26 66 91 eller send en mail til: hta@
scanoffice.dk

Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, hvorefter vi vil ud-
vælge de kandidater vi ønsker at invitere til en individuel samtale.

KUNDERÅDGIVER TIL  
TELESALG OG WEBAFDELINGEN
HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL I DANMARKS  
MEST VELDREVNE MØBELHUS, SÅ ER DET LIGE DIG,  
VI HAR BRUG FOR...

 
TELEFON 70 24 70 24

 
INFO@SCANOFFICE.DK

 
WWW.SCANOFFICE.DK

SCAN OFFICE ER LANDSDÆKKENDE LEVERANDØR AF INDRETNINGSLØSNINGER
Scan Office A/S er landsdækkende leverandører af kontormøbler til det danske erhvervsliv inden for både den private og offentlige sektor. Virksomheden er 
100% danskejet og har i dag ca. 110 ansatte. Hovedkontoret er beliggende i Herlev og derudover har vi 8 kompetencecentre fordelt rundt om i landet samt 
showrooms i både Herlev, Horsens, Esbjerg, Fredericia og Aalborg. Vi har rødder i den skandinaviske møbeltradition og leverer alt fra populære danske 
designklassikere til kontormøbler. Vi har en sund og voksende økonomi og er blandt markedets førende leverandører til kommuner og B2B-markedet.


