
 
Vi er forhandler av Premium Brands som: LYNX - SKIDOO - CAN AM - SEADOO. Spesialverksted 
for snøscooter, vannscooter og ATV, samt godkjent bilverksted. Bedriften som har 6 dyktige 
medarbeidere, holder til i Kongsberg, og vil i år omsette for ca. 30 mill. Vår visjon er å være 
markedets førstevalg med vekt på kvalitet og kompetanse. 
 

Vi søker en offensiv 
 

SELGER 

 

Du må rett og slett være best.  
 
Arbeidsoppgaver: 

• Oppsøkende salg på telefon 

• Identifisere og følge opp nye kunder, samt oppfølging/utvikling av eksisterende 
kundeportefølje 

• Planlegge og gjennomføre salgsaktiviteter i samarbeid med daglig leder 

• Ta ansvar for eget salgsmål – av hele vårt sortiment samt tilbehør, service/ 
vedlikeholdsavtaler, finansiering og forsikring 

• Rapportering av salgsresultater og aktiviteter 
 
Kompetanse/erfaring: 

• Fordel med salgs- og markedsføringsutdannelse 

• Erfaring fra salg gjennom dokumenterte salgsresultater 
 
Dine personlige egenskaper: 

• Du er ambisiøs og målrettet, samt villig til å legge ned stor innsats for å nå dine mål 

• Du er flink til å ordlegge deg, og du trives med å snakke med mennesker 

• Du jobber selvstendig og strukturert  

• Du vet at å bruke telefonen er et av suksesskriteriene for å lykkes i jobben 

• Du har kremmerånd 
• Du trigges av tydelige krav og mål 
 
Vi tilbyr: 

• Et svært godt arbeidsmiljø  

• Store, lyse og trivelige lokaler 

• En spennende og allsidig jobb med gode utviklingsmuligheter 

• Å jobbe med noen av verdens mest kjente merkevarer, hos en av Sør Norges største 
forhandlere 

• Gode systemer, kurs og opplæring 

• Konkurransedyktige betingelser  

• Pensjons- og forsikringsordninger 

Send oss gjerne noen ord om deg selv med CV senest 7. august d.å. på mail til 

frode@kajander.no 

Ønsker du å vite mer, ring gjerne daglig leder Frode Kajander 407 65666 eller Yngve 
Pettersen 900 27114. 

Besøk oss gjerne på www.kajander.no eller på facebook – Kajander Motor AS 
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