
Udekørende udlejningskonsulent
til Verdens Bedste Kunder i Aarhus og omegn

Vi har netop åbnet en ny afdeling i Brabrand, og vi har derfor brug for en dygtig 
udlejningskonsulent, som kan lave opsøgende salg samt servicere eksisterende 
kunder.

Arbejdsopgaver:
• Opsøge nye kunder - både på byggepladserne  

og telefonisk
• Servicere og fastholde kunder
• Rådgive vores kunder i valg af korrekt materiel  

til opgaven
• Afløser i vores nye afdeling i Brabrand, hvor du skal 

hjælpe med ekspedition af ”strøg-kunder” samt 
modtage ordrer og forespørgsler telefonisk.

Kvalifikationer:
• Erfaring med salg indenfor entreprenørbranchen 

 - gerne udlejningsbranchen
• Du har teknisk viden omkring entreprenørmaskiner 

og lifte
• Du er fleksibel, glad og frisk af sind
• Du har kendskab til edb på brugerniveau  

- gerne erfaring med Navision/BC365
• Kørekort kategori B og gerne truckkort.

Det får du i LOHKE:
LOHKE er en god blanding af alle slags mennesker - og vi har brug for den gode diversitet 
for at præstere bedst. Derfor håber vi du søger jobbet uanset alder, køn og etnicitet. Du får 
et spændende og afvekslende job i en ambitiøs virksomhed, der har haft omsætningsvækst i 
samtlige af de 15 år vi har eksisteret. 

Vores nybyggede afdeling i Brabrand bliver din base og da afdelingen er helt ny, så skal du 
være med til at bygge afdelingen og kundeporteføljen op. Din hverdag bliver spændende, hvor 
to dage aldrig er ens og med mange forskelligartede opgaver.

• Et godt arbejdsmiljø, med en god og uformel omgangstone blandt små 100 dygtige kollegaer
• Et arbejdsliv med en stor grad af frihed - frihed under ansvar
• En attraktiv løn, der endeligt fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.
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Kontakt:
Eventuelle spørgsmål til jobbet kan rettes til afdelingschef, Rasmus Mikkelsen på tlf. 29 69 94 27. 

Ansøgning og ansøgningsfrist:
Hvis du kan se dig selv i jobbet og som vores nye kollega, vil vi glæde os til at læse din an-
søgning. Send din ansøgning mærket ”udlejningskonsulent” til job@lohke.dk. Alle ansøgninger 
behandles fortroligt og vi overholder selvfølgelig gældende regler om persondata. Vores ansøg-
ningsfrist er fredag d. 18. juni 2021. Vi kalder til samtale løbende og vi ønsker tiltrædelse hur-
tigst muligt, men venter dog gerne på dig, hvis du er den helt rigtige medarbejder.

Arbejdssted:
Du kommer til at køre rundt i det meste af Midtjylland - dog primært i Aarhus-området.

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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