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AWORK Webbureau
Salgs- og markedsføringspraktikant
Vil du lære at sælge og nå både økonomiske og personlige mål? Og går du med en drøm om
at besidde en stilling som Salgschef eller Key Account Manager en dag? Så tag tyren ved
hornene og bliv salgs- og markedsføringspraktikant hos AWORK.
Du bliver oplært i AWORKs salgsteknikker hvor du opnår en erfaring og viden omkring salg
og markedsføring som du vil kunne benytte igennem hele livet. Du vil blive oplært fra
bunden, så du ved præcist hvordan du skal håndtere nye, såvel som eksisterende, kunder
samt hvordan du kan hjælpe kunden til den endelige beslutning.
Gennem forløbet vil du opnå viden om alt fra hvordan man opbygger en kundegruppe,
hvordan man får lukket sine salg, til hvordan man holder sin kundegruppe ved lige samt
udvider den. Du vil fungere som en assistent til Salgschefen og du vil gå igennem et
oplæringsprogram så du, på sigt, selv kan håndtere din egen kundegruppe.
Vores forventninger til dig er, at du ikke lader modgang gå dig på, men at du derimod kigger
fremad og lærer af modgangen. Vi forventer, at du er udadvendt af natur og er ikke bange for
at snakke med mennesker.
Du vil arbejde med følgende:
•

Kundekontakt via telefon og/eller fysiske møder

•

Opsøgende salg på alle tænkelige måder

•

Markedsføring via de sociale medier m.m.

•

Oplæring i AWORKs produkter samt interne systemer

Når du er klar til at kontakte kunder, vil der være en god provisionsordning. Og hvis du giver
den virkelig gas, så er der stor mulighed for fastansættelse efterfølgende.
Lyder praktikpladsen som noget for dig, så send venligst din ansøgning til: job@awork.dk
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt venligst: Jesper Enger-Rasmussen på 88374788.
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