Erfaren sælger søges til vort kontor i Esbjerg!
IAT er en familieejet virksomhed med base i Esbjerg og med afdelinger i Kolding, Brøndby samt i Tyskland
og Polen. IAT er en international transport- og speditionsforretning med speciale i transport af klassificeret
gods, herunder ADR, industrigods i fast og flydende form med bil, skib, fly og bane. Vi servicerer også
offshore-industrien ved skibsanløb, stevedoring, oplagring og udlejning af diverse materiel.
For at styrke vores position i Esbjerg udvider vi vort salgsteam, og har brug for en erfaren sælger med
baggrund i transportbranchen.

Jobbet
Du får ansvar for at udvikle og udvide IAT’s kundeportefølje i Jylland og på Fyn – primært inden for transport
af industrigods og havneaktiviteter.
Jobbet er opsøgende salg, og du skal påregne, at det meste af din tid foregår hos kunderne.
Du arrangerer og planlægger selv dine besøg, udarbejder salgsrapporter samt tilbud og indgår i tæt dialog
med andre kollegaer om løsninger og prissætning.
Du vil indgå i et team på 6 sælgere, en salgssekretær og have reference til salgsdirektøren.
Vi arbejder med CRM-systemet ASPECT4

Kvalifikationer
Du er løsningsorienteret, forstår kundernes ønsker og transportbehov, har et godt overblik, er
forhandlingsvant og har et solidt markedskendskab til transportbranchen.
Resultater, målrettethed samt struktureret og systematisk salgsarbejde er en selvfølge for dig.
Din uddannelse er indenfor spedition/shipping, og du har min. 5 års erfaring med almindelig spedition
og/eller havnerelaterede opgaver, ligesom du har salgserfaring fra en lignende stilling.
Du er udadvendt, humoristisk og har gå-på-mod.

Muligheder
Vi tilbyder en attraktiv løn som modsvarer kravene i stillingen, en spændende arbejdsplads med dygtige
kollegaer samt en ledelse, der er åben for nye tiltag, som kan være med til at udvikle firmaets aktiviteter.
Derudover bliver du omfattet af kantineordningen, sundhedsforsikringen samt pensionsordningen.

Ansøgning
Finder du ovenstående stilling interessant, så send en kortfattet ansøgning samt et CV til følgende
mailadresse iat@iat.dk, mærket Sælger – Esbjerg. Samtaler afholdes løbende.
Såfremt du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at rette henvendelse til salgsdirektør Carsten
Eskildsen på telefon 4053 9750 eller direktør Kim Straarup på telefon 6023 0865.

Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

