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VI SØKER EN
SALGSREPRESENTANT

VI SØKER SALGSREPRESENTANT TIL STAVANGER/OSLO

SØKNADSFRIST

Har du en vinnende mentalitet og elsker å selge?
Da kan du være vår nye kollega!

Vi fyller stillingen når vi
har funnet riktig kollega.

Utover dine faste arbeidsoppgaver vil du være i tett samarbeid med operasjon. Du
vil også få mulighet til å påvirke prosesser og systemer, som løpende forbedres.
Det er «korte veier» i selskapet, gode ideer og løsninger blir godt mottatt. Du vil ha
sparringspartnere i innland og utland.

Send derfor søknaden
din så snart som mulig.

Geografisk vil du bli tilknyttet vårt kontor i Stavanger eller Oslo

VÅR NYE KOLLEGA
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har erfaring fra bransjen, hovedsakelig innen bil/fly/sjø/kurer
Du har en økonomisk eller merkantil utdanning med god
forståelse/kjennskap til bransjen og kundens utfordringer/behov.
Erfaring kan kompensere for manglende utdanning
Du har erfaring med IT-systemer og ikke redd for å tilpasse deg
nye systemer/løsninger
Du er fleksibel og løsningsorientert
Er solid i engelsk, muntlig og skriftlig
Du er villig til å utvikle deg, lære, og er åpen for nye løsninger,
samt at du kan gi og ta tilbakemeldinger konstruktivt
Du er villig til å trå til der det er nødvendig, ikke bare på salg
Du er høflig, hyggelig og trives i en dynamisk hverdag med
sosiale og dyktige medarbeidere

PÅ YOYO GLOBAL FREIGHT FÅR DU
•
•
•
•

Ulike arbeidsoppgaver og mulighet for personlig og faglig utvikling
Et sterkt fellesskap i et uformelt miljø og med plass til humor
En unik bedriftskultur og mange kjekke aktiviteter i løpet av året
Gode arbeids- og pensjonsbetingelser, helseforsikring og lønn i
henhold til kvalifikasjoner

YOYO er et internasjonalt logistikkselskap med et sterkt team og innovative
ledere. I løpet av få år har vi gått fra en god idé og mye energi til å være en
flereårig Gasellevinner. Vårt oppdrag er å gjøre logistikk enkelt for våre kunder
- mens vi ønsker å være bransjens beste arbeidsplass.

TILTREDELSE
Så snart som mulig
etter avtale.

SPØRGSMÅL
Har du spørsmål om stillingen,
er du velkommen til å kontakte:
NAVN: Lenart L. Pedersen
EMAIL: llp@yoyoglobal.com
TLF: +47 4541 1924

SEND SØKNAD/CV TIL
Managing Director:
Lenart L. Pedersen
EMAIL: llp@yoyoglobal.com

