IT Sales Graduates
Consular har i sine fire leveår været igennem en massiv vækst og søger derfor nye IT
Sales Graduates.
Hvem er du?







Du brænder for salg
Du er vild med informationsteknologi.
Du er klar til et uddannelsesforløb, hvor du vil få dybere indsigt i løsninger og services.
Du er videbegærlig, og forstår at din indsats gør en forskel.
Måske er du sælger i en anden branche og skal prøve noget nyt? Eller du er måske netop færdiguddannet
og sigter mod dit første ’rigtige’ job?
Vigtigst er din indstilling, som bliver afgørende for din succes.

Hvad tilbyder Consular dig?








Du starter i et salgstræningsforløb på 3-6 mdr.
Du vil få en relevant uddannelse, bl.a. i USA, så du er opdateret på seneste teknologi
Du samarbejder dagligt med specialister der varetager den tekniske del af de løsninger, vi tilbyder.
Du er struktureret og planlægger selv din indsats, ligesom du forstår at arbejde med frihed under ansvar.
Du vil dagligt arbejde i teams, som bidrager til din succes.
En solid løn der bla. afspejler din indsats
Målet er, at du hurtigst muligt bliver selvkørende og ansvarlig for din egen kundeportefølje.

Jobindhold








Du har daglig kontakt til kunder og emner
Du styrer selv salgsprocessen
Du sætter dig ind i Consular’s løsninger og services
Du tager de relevante certificeringer
Du mestrer IT-systemer herunder CRM, office365 mv.
Du forstår at kommunikere klart og tydeligt
Du får ansvaret for dine egne emner/kunder

Hvad gør du nu?
Er du interesseret? Så send gerne dit CV og en kort note om, hvorfor du er vores kommende kollega
til: info@consular.dk. Du er også velkommen til at ringe til Partner Knud Ottosen, 3059 5932.

Consular er en IT partner- & konsulentvirksomhed, som leverer løsninger og services til vores kunders datacentre baseret på software, servere, storage og
backup.Consular servicerer ca. 100 kunder med en samlet omsætning på DKK +50 Mill. og er fornyeligt flyttet i nye og større lokaler i Nordsjælland. Vores
konsulenter har gennem en lang årrække haft ansvaret for omfattende implementeringsprojekter- og løsninger i nogle af Nordens største virksomheder.
Nogle af disse projekter inkluderer bl.a. driftsassistance, hosting af kunders DR site og backup i eget datacenter, udarbejdelse af chargeback rapportering,
analyse af performance, data mv. Se mere på www.consular.dk.

