Stillingannonse - Account Manager
Oslo

AYR AS
Dronningens gate 8B
0152 Oslo

Vi har store ambisjoner og har nå bygget opp en salgsavdeling med fremoverlente
gründertyper som vet hva som skal til for å lykkes innen salg. AYR er i stor vekst og skal nå
utvide ytterligere. De trenger derfor en Account Manager til som kan være med på reisen,
samt styrke selskapet med sine salgsegenskaper.
Dersom du er den heldige som blir ansatt vil du få en eierandel på 5 % og en unik
mulighet til å utvikle selskapet sammen med de andre eierne i ledelsen.
I AYR AS vil du jobbe i et engasjerende salgsmiljø. Med deres ledende kunnskap
og kompetanse vil du gjennom kontinuerlig kursing og oppfølgning tilegne deg den
kunnskapen og de ferdigheter du trenger for å lykkes. AYR holder til i helt nyoppussede
lokaler i Oslo sentrum og kan tilby et sosialt og faglig sterkt miljø. Så lenge du har troen,
viljen og innsatsen, kan vi forsikre deg om at de har resten!
AYR tilbyr:
- Svært gode provisjonsordninger
- Porteføljeinntekter
- Muligheten til å være medeier i egen bedrift
- Gode karrieremuligheter innen salg og ledelse
- Et entusiastisk og engasjerende miljø med høy vinnerkultur
- Kontinuerlig kursing og oppfølging
Arbeidsoppgaver:
- Salg av IT- og kommunikasjonsløsninger til norske bedrifter
- Bygge opp egen kundeportefølje
- Møtebooking og salg via telefon
- Budsjettansvar
Kvalifikasjoner:
- Du har 1-2 års erfaring med oppsøkende salg over telefon
- Du har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
- Du er fortrolig med PC, internett og telefon som primære arbeidsverktøy
- Du er sulten og har snakketøyet i orden
- Du er en gründertype som trives med høy aktivitet
- Du ønsker en karriere innen salg og ledelse
Høres dette ut som noe for deg? Vi er på utkikk etter en sulten Account Manager som har et
brennende ønske om å lykkes og ta neste steget i sin karriere. Ønsker du å være med på
reisen, ha eierandel i eget selskap, skape relasjoner, bygge opp egen portefølje og tjene
gode penger? Da er du vår nye Account Manager!

Spørsmål og søknad sendes til rekruttering@ayr.no eller telefon 90 58 66 16.
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