
  
 

Juniorsælger søges til Snevagten A/S i Søborg 
 

Vil du være en del af en af landets største virksomheder inden for snerydning og vinterservices? 

• Du får et alsidigt arbejde 

• Du arbejder med salg primært men er med i mange funktioner i firmaet 

• Du bliver en del af en virksomhed hvor mulighederne er mange og vi har det godt med hinanden 

 

Snevagten A/S  

Vi er en af landets største virksomheder inden for vores område. Vi arbejder 100 % kundeorienteret 

igennem alle vores processer og er altid vores koncept tro. Vi går ikke på kompromis med vores ydelser og 

deres kvalitet.  

Vi rydder i dag sne på mere end 1000 lokationer og vi ønsker forsat at vækste. Vi servicere nogle af 

Danmark største kunder og vi byder løbende på dem vi ikke har 😊 

I samarbejde med selskabets adm. Direktør Christoffer Gade er du med til at indfri vores mål som er total 

dominans på det danske marked inden for snerydning. 

 

Vi tilbyder dig: 

• Et krævende job med faglige og personlige udviklingsmuligheder. 

• Et team af dygtige og dynamiske kolleger. 

• Løn i forhold til dine kvalifikationer. 

• Oplæring i salg med en af Danmarks bedste trænere som sidder i vores bestyrelse 2-4 timer om ugen 

• Stor frihed i hverdagen 

• Bil på gule plader og alt andet hardware der skal til  

 

Jobbet: 

• Behandle indgående henvendelser fra interesserede kunder  

• Afholde salgsmøder booket af eksternt bureau 

• Ny salg til naboer omkring vores kunder i hele landet 

• Netværkssalg – (oplæring finder sted) 

• Primært fastløn med dertil provision i mindre grad 

 

Dine kvalifikationer 

• Du er den fødte sælger  

• Du får et kick ud af at levere et salg. 

• Du er en vindertype, der kun vil være nr. 1. 

• Du har gennemslagskraft, personligt drive og er beslutningsdygtig. 

• Du er initiativrig og ved, hvad godt købmandsskab er. 

• Du er troværdig og imødekommende og er god til at skabe og vedligeholde relationer. 

• Du trives godt med og motiveres af opsøgende salgsarbejde. 

• Du kan arbejde selvstændigt og i højt tempo uden at miste overblikket. 

• Du har kørekort  



  
 

 

Kontakt: 
Vil du vide mere om stillingen eller Snevagten A/S, skal du være velkommen til at kontakte Direktør 
Christoffer Gade på tlf. 40 13 80 46 eller cg@snevagten.dk. 
Du kan også læse mere om Snevagten på www.snevagten.dk eller på www.sneuniverset.dk 
 
Er du interesseret i stillingen, bedes du sende din ansøgning til os inden uge 37 til ns@snevagten.dk 
Ansøgninger behandles i uge 37 og kvalificerede kandidater vil blive inviteret til samtale. 

http://www.snevagten.dk/
http://www.sneuniverset.dk/
mailto:ns@snevagten.dk

