
Salgskonsulent 
til udlejning af entreprenørmateriel

Med base i vores afdeling i Hvidovre, søger vi en engageret Salgskonsulent, der 
brænder for det opsøgende salg samt vedligeholdelse af Verdens Bedste Kunder.
 
Om jobbet:
Med udgangspunkt i vores afdeling i Hvidovre får du  
ansvaret for at opbygge og vedligeholde et stærkt 
netværk af kunder i tæt samarbejde med vores ud- 
lejere i de lokale afdelinger. Som Salgskonsulent i 
Team LOHKE skaber du relationerne ved aktivt at  
opsøge kunderne på byggepladserne, hvor I, i fælles-
skab identificerer kundens behov.

Af daglige opgaver kan nævnes:
• Opsøge nye som eksisterende kunder – både på 

byggepladserne og telefonisk
• Rådgive vores kunder i valg af korrekt materiel til opgaven
• Udarbejdelse og opfølgning af tilbud
• Rapportering og løbende opfølgning i vores systemer
• Udvikle samarbejdet med nye- som eksisterende kunder
• Pleje Verdens Bedste Kunder og deltage i diverse kunde-

arrangementer.

Om dig:
Du er en erfaren sælger, gerne indenfor entreprenørbranchen, men ikke et krav, vigtigst er, at du 
har interessen i at lære vores materiel at kende og viljen til at ”sparke døre ind”. Du kender og 
trives med jargonen på en byggeplads, hvor du møder kunderne i ”øjenhøjde”. Som person er du 
fleksibel, glad og frisk af sind.  Du er lærenem, har kendskab til IT på brugerniveau og gerne erfa-
ring med Navision. Derudover har du selvfølgelig et gyldigt Kørekort kategori B. 

Team LOHKE tilbyder:
• En sjov og spændende hverdag, hvor to dage aldrig er ens
• Gode kollegaer, der altid møder dig med et smil
• Gode ansættelsesvilkår med pensionsordning og sundhedsordning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Salgschef, Klaus Ziegler på tlf. 30 50 72 05. 
Send din skriftlige ansøgning hurtigst muligt mærket ”Salgskonsulent” på e-mail til: job@lohke.dk. 
Vi gør opmærksom på, at vi afholder samtaler løbende.

LOHKE Materieludlejning as er en udlejningsvirksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen, industrien og det offentlige, samt 
servicefagene - med særlig fokus på kvalitet. Vi henvender os specielt til den type af kunder der sætter pris på en personlig 
kontakt samt hurtig reaktionstid. Vi er i dag en flok på ca. 100 kollegaer, der utrætteligt stræber mod at være nr. 1 i service og 
pålidelighed. Læs evt. mere på www.lohke.dk
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