Entusiastisk salgs- og
marketingspraktikant
søges til mindre B2B
coachingfirma

Opsøgende salg
Vedligeholde nuværende kunderelationer, og skabe dialog med potentielle kunder
Udarbejde salgsmateriale
PR-opgaver
Administrative opgaver
Hvis du har kvalifikationer indenfor et eller flere af punkterne er det et plus, men ikke et krav.
Det vigtigste er at du kan finde ud af at sælge virksomheden og dennes produkter troværdigt og effektivt.
Du styrer selv din tid, og det forventes derfor, at du i et rimeligt omfang kan strukturere dine egne
opgaver. Du er vant til at sælge over telefonen, og ved derfor det kræver en struktureret tilgang til
telefonen. Du er nysgerrig, igangsættende og tør komme med input. Du elsker kundekontakten og tager
selvfølgelig ikke et nej personligt. Du har gåpåmod både i forhold til større og mindre opgaver, og er i
stand til at bevare overblikket.
Det forventes at du arbejder 30 timer om ugen, men det er frit, hvordan du vælger at lægge din
arbejdstid. Arbejdsstedet vil være en kombination af hjemme og fri adgang til vores lækre kontorhotel
La Oficina (www.laoficina.dk) på Frederiksberg. Praktikken er ulønnet og løber over 3-5 måneder.

Send en ansøgning med motivation og CV som e-mail med vedhæftninger til Rikke Berg på rikke@sosimple.dk.
Skriv, hvilken periode du gerne ser din praktik afviklet i. Der afholdes samtaler løbende.

SoSimple.dk

kontakt@sosimple.dk

29 99 34 00

Dine arbejdskvalifikationer

Dine arbejdsopgaver

Vi uddanner og coacher modige ledere i kommunikation, selvledelse og følelsesmæssig intelligens. Vores
mål er at skabe mere autentisk ledelse i det danske erhvervsliv. Vi har tradition for at have
praktikanter, så derfor får du god mulighed for at sparre med en eller flere indenfor lignende faglige felt.

Om SoSimple

Vi søger praktikanter til at udvikle og bevare de gode kunderelationer på B2B markedet. Vil du være en del
af et mindre B2B coachingfirma, hvor du har mulighed for at sætte dit eget præg på fremtidig udvikling og
have indflydelse på dine arbejdsopgaver? Så er det dig vi leder efter!
Har du personlig gennemslagskraft og kan kommunikere på alle organisatoriske niveauer, er dette måske
stedet for dig. Du er lyttende, ansvarsbevidst og har selvtillid til at udfordre holdninger og overbevisninger.

