
Køkkensælger 
Erhverv/Privatsalg, Aarhus
kreum blev etableret i 1962 af snedkermester Børge Jacobsen under navnet BIGA. Virksom-
heden er fortsat danskejet, og kreum produkterne bliver stadig produceret på fabrikken 
i Bjerringbro af snedkere og håndværkere. Idégrundlaget er at lave kvalitetskøkkener 
tilpasset dine ønsker og behov. Så kreativitet og kundetilpassede løsninger er en stor del 
af vores koncept. Som vi siger: Kan du drømme det, kan vi lave det.

Er du en tillidsvækkende køkkensælger, som kan sælge både til Erhverv og Private, og har du 
evnen til at lytte til kundernes behov og ønsker, så har vi en interessant stilling til dig i et frit 
og uformelt arbejdsmiljø.

Vi søger en sælger med følgende kvalifikationer:
• Proaktiv sælger, du brænder for salg, er serviceminded og troværdig.
• Udadvendt, opsøgende og selvstændig.
• Systematisk, løsningsorienteret, ser muligheder, du kan håndtere frihed under ansvar.
• Erfaring fra både B2B og B2C salg.
• Gerne håndværksmæssig baggrund.
• IT-kundskaber på brugerniveau.
• Optimalt har du kendskab til tegneprogrammet Winner og ordrestyresystemet Integrator.
• Gerne erfaring fra køkkenbranchen.

Dine arbejdsopgaver er følgende:
• Salg til B2B og B2C, primært fra vores Showroom i Aarhus.
• Ordrebehandling, tegning af køkkenforslag, tilbudsberegning, opmåling, eftersalgsaktiviteter. 
• Indgå i et salgsteam, herunder bemanding af showrummet.
• Projektstyring vedr. køkkenmontagen.
• Deltagelse i byggemøder.
• Sørge for hele processen fra salg til levering og montering hos kunden.

kreum tilbyder:
• Et godt og frit arbejdsmiljø, med høj grad af frihed under ansvar.
• Et godt gennemarbejdet produkt, hvor kvalitet og leveringssikkerhed er nøgleord.
• Flot showroom og egen fabrik.
• Arbejdstid efter nærmere aftale.
• Løn efter kvalifikationer.
• Ansættelse pr. 1. august, eller efter nærmere aftale.

Har du spørgsmål til stillingen så kontakt Salgs -og marketingschef Frank Haunstrup på mobil  
29 38 30 90, eller se mere på kreum.dk. Vi læser ansøgningerne løbende, så send din 
ansøgning hurtigst muligt, dog senest 20. juni til fh@kreum.dk
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