Sales trainee

- der brænder for opsøgende salg
Har du ambitioner om en karriere indenfor salg? Drømmer du
om at arbejde i en visionær og dynamisk virksomhed med fokus
på faglig kompetence og menneskelige værdier? Er du engageret, nysgerrig og åben overfor nye udfordringer? Så er du måske
den kommende sales trainee hos BMG A/S.

Et år med udvikling og ansvar
Dit forløb bliver tilrettelagt individuelt for at skabe den perfekte grobund for, at du kan udvikle dig til en af
branchens bedste produktkonsulenter. Du får en etårig praksisorienteret uddannelse med hovedvægt på B2Bsalg og kundeservice. Efter en grundig introduktion i vores produktsortiment får du som et led i din kompetenceudvikling de nødvendige redskaber, sådan du er godt rustet til at varetage de opgaver og ansvarsområder,
som du hurtigt vil få tildelt. Du får en bred kontaktflade både inden- og udenfor organisationen og bliver en
vigtig del af vores professionelle salgsteam, som primært servicerer det danske marked.
Traineeforløbet vil bl.a. omfatte
• Opsøgende telefonsalg
• Kundebesøg
• Tilbudsgivning og opfølgning
• Handel med afgrøder, gødning og planteværn til danske landmænd
• Deltagelse ved interne/eksterne kundemøder
• Ordrebehandling
I løbet af dit traineeforløb vil du gradvis få mere ansvar,
opbygning af egen kundeplatform og flere selvstændige
arbejdsopgaver.

For at komme i betragtning som sales trainee har du:
• Et udpræget handelstalent og en dygtig købmand
• Lysten til at tale med kunder og lave en god handel
• En kommerciel uddannelse fx akademiøkonom eller
en uddannelse indenfor landbrug fx agrarøkonom,
jordbrugsteknolog eller lign.
• Godt kendskab til IT
Som person er du vant til at tage ansvar for dine opgaver,
er god til at skabe kontakt til andre og har god energi og
vilje til at lykkes. Kørekort er nødvendigt, da kundebesøg
vil være en del af din arbejdsdag.

Dine karrieremuligheder
Der er gode muligheder for fastansættelse efter uddannelsen og for videreudvikling af dine kompetencer hos
BMG. Der er således gode muligheder for at den rette person bliver vores nye produktkonsulent efter endt traineeforløb.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med relevante bilag mærket ”Sales trainee” på e-mail til jdl@bmg.dk. Ansøgningerne bliver behandlet løbende med ansøgningsfrist 02.06.2017. Det etårige traineeforløb begynder 1. august 2017.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Søren Blach på +45 70269600.
BMG er en ekspansiv engrosvirksomhed (Gazellevirksomhed i 2010 & 20111) der betjener professionelle landbrug i hele
Danmark med hjælpestoffer. Se mere på www.BMG.dk . Virksomheden er beliggende i Randers.

