Kan du sælge
kompliceret IT
helt enkelt?
Er dit fundament en stærk, teknisk IT erfaring? Og brænder du for at
etablere relationer & omsætte teknisk viden til salg? Så er du potentielt
vores nye Account Manager – og sparringspartner både in- og eksternt!
Med afsæt i et ﬂot ’16 er ambitionsniveauet for 2017 højt! Uden at gå på kompromis med
det tætte, nærværende samarbejde med vores mange kunder, sætter vi nu kursen mod nye
kunder og markeder – og søger derfor en teknisk kompetent Account Manager, der
brænder for opsøge og etablere nye, stærke kunderelationer!
Er det dig, så er du velfunderet i branchen, vant til at sælge kreative IT løsninger og har en
100% up-to-date viden om hosting, virtuelle servere, serverløsninger og Oﬃce 365, som du
forstår at omsætte til kompetent sparring og rådgivning, der sikrer tilfredse kunder og
konstant udvidelse af vores kunderelationer.
Din baggrund er formentlig en uddannelse som f.eks. IT supporter eller datatekniker
kombineret med praktisk erfaring og spirende salgsresultater. Dit naturlige drive mod nye
kunder og opgaver betyder, at du bidrager proaktivt til både kort- og langsigtet
forretningsudvikling gennem:
-

etablering af ambitiøse, strategiske målsætninger
planlægning og eksekvering af målrettede, operationelle tiltag
optimering og udnyttelse af vores CRM-indsatser

Som person er du struktureret, grundig, tillidsvækkende og professionel og sidst men ikke
mindst kan du identiﬁcere dig med omdrejningspunktet i vores hverdag – at gøre IT enkelt.
Ansøgning & kontakt
Har du potentialet til at bakke op om House4it? Så send din ansøgning og dit CV med
referencen ’Account Manager’ på ht@house4it.com senest d. 1. marts eller ring til
Henrik Thune på telefon 21 68 48 24. Også hvis du bare er nysgerrig og har et par
spørgsmål, du gerne vil have a_laret. Alle henvendelser behandles 100% fortroligt.
| Kokholm 1A | 6000 Kolding | www.house4it.com
Med mange år i branchen og en støt voksende kundegruppe markerer House4it sig som en
velfunderet IT partner med bred indsigt og kompetence. Vi leverer 100% driftsikre, innovative
IT løsninger til den rigtige pris – og fungerer som en åben, ekstern IT afdeling for vores mange
kunder. Forvent ikke en klassisk IT konsulentvirksomhed – vi gør alt for at overraske!

