VIL DU VÆRE MED TIL AT SKABE FANTASTISKE FORANDRINGER?

SALGS- OG KUNDECHEF MED GRØNNE AMBITIONER
Fælleshaverne A/S er vokset ud af Aarstiderne A/S, og trækker på mange års arbejde med naturlige og
økologiske principper. Vores ambition er at genskabe jordforbindelsen for så mange mennesker som muligt.
Vi udvikler sammen med virksomheder grønne uderum, man kan se, føle, dufte, smage og inspireres af.
Og hvor biodiversitet, selvforsyning, trivsel og læring om naturen vokser sammen og skaber kimen til
fantastiske forandringer.

Der er et enormt uforløst potentiale lige uden for hovedindgangen til de fleste danske virksomheder.
Vil du v ære med til at realisere det?
JOBBET SOM SALGS- OG KUNDECHEF HOS FÆLLESHAVERNE er en oplagt mulighed for dig, der
vil være med til at skabe bæredygtig forandring - og som brænder for forretningsudvikling, nysalg og
for at udvikle langvarige og værdiskabende kunderelationer.
Du bliver en helt central spiller på holdet. Du elsker at være driver helt fra kvalificering af kundeemner
og døråbning - over behovsafdækning og mapping af stakeholders - til salg af løsningen og at få skabt
en stærk, langvarig relation til kunden.
Alt sammen i tæt parløb med vores fantastiske gartnere, grønne formgivere, projektledere og andre gode
kolleger, der ligesom dig tænker grønt, anderledes og ud af boksen.

DU DRIVES AF AT GØRE EN FORSKEL og elsker tanken om at skabe forandringer, der er med til at
inspirere og sætte fokus og fart på grøn omstilling.
•
•
•
•

Du er udadvendt og kontaktskabende, og det falder dig naturligt at etablere og udvikle
længerevarende relationer
Du har kommercielt talent og dokumenteret erfaring samt track record med B2B (og evt B2G)
løsningssalg, hvor en salgscyklus kan vare alt fra 3 timer til 3 måneder.
Du færdes begejstret og ubesværet på alle organisatoriske niveauer
Du får helt naturligt folk til at føle sig godt tilpas omkring dig

VI TILBYDER FØRST OG FREMMEST en mulighed for at være med til at skabe fantastiske
forandringer. Læg dertil lige så fantastiske kolleger i et ambitiøst og uformelt miljø.

Du refererer til, og abejder tæt sammen med, vores CEO - og får varierede og meget fleksible
arbejdsforhold. Vi arbejder dels i grønne omgivelser fra vores kontor hos Aarstiderne i Humlebæk, dels
fra vores kontor i København og dels hjemmefra, når det passer bedst.
Du får løn og bonus efter kvalifikationer - og medejerskab/warrants er muligt, hvis vi sammen synes, vi
har fat i noget godt og meningsfuldt. Opstart så hurtigt som muligt.
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