Har du passion for salg og rådgivning om
håndlavede køkkener?
Til Multiform i Lyngby søger vi indretningsarkitekter, der kan svare ja til dette:
Sælger du håndlavede køkkener lige så ambitiøst, som du rådgiver inden for kvalitet og
design?

Arbejdspladsen ligger i Lyngby-Taarbæk kommune

Beskrivelse af virksomheden
Multiform er et stærkt brand, der er
kendt for at lave håndlavede køkkener i kompromisløs kvalitet og et
tidløst design. Multiform Lyngby
forhandler, udover snedkerkøkkener, bad og garderobeløsninger,
også high-end møbler, belysning og
fliser i et nordsjællandsk marked i
vækst.

Vigtige datoer
Oprettet: 29. maj 2021
Ansøgningsfrist: 20. juni 2021
Ansættelsesdato: 1. august 2021

Virksomheden tilbyder
Fastansættelse
Fuldtid
Arbejdstider: Dag
Almindelige vilkår

Multiform er et stærkt brand, der er kendt for at lave snedkerkøkkener i kompromisløs
kvalitet og et tidløst design. Multiform Lyngby forhandler - udover snedkerkøkkener, bad
og garderobeløsninger - også high-end møbler, belysning og fliser.
Hos Multiform er det faguddannede indretningsarkitekter, designere og arkitekter, der
betjener kunderne. Derfor forventer vi, at du:
Har en passion for klassisk dansk snedkerhåndværk og internationale
designtendenser
Forstår at sætte kunden i centrum fra start til slut. Du skal kunne analysere behov, smag og funktion, præsentere overbevisende projektforslag og afslutte med
et salg.
Kan styre bygge- og monteringsfase frem til køkkenet er færdigt og gennemgået
med kunden
Er salgsorienteret og bliver motiveret af mål og gode resultater
Er udadvendt, målrettet og kan bevare overblikket, når der er korte deadlines, og
du skal samarbejde med mange underleverandører
Selvstændigt kan planlægge og udvikle projektsalg, BtB og BtC
Vi tilbyder dig:
Et spændende og selvstændigt job i en eksklusiv og nyrenoveret Multiform butik
Aflønning med høj grad af provision. Det giver dig optimale
indtjeningsmuligheder
Samarbejde med en række high-end designbrands
Du bliver en del af et luksus-brand med store ambitioner, rejser, events, efteruddannelse etc.
Et kreativt miljø med professionelle og positive kolleger
Sidste frist for ansøgning: den 20.06.2021
Kontakt og ansøgning:

Kontaktperson
Administrator
Alek Rose
Email: ar.lyngby@multiform.dk

Arbejdsgiver
Multiform Lyngby ApS
Jernbanepladsen 6
2800 Kongens Lyngby
Danmark

Ansøgning
Ved skriftlig henvendelse
Via e-mail: ar.lyngby@multiform.dk

Annonce ID
5356224

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Alek
Rose på mail: ar.lyngby@multiform.dk
Ansøgning mailes til ovennævnte mailadresser med titlen “Ansøgning” sammen med dit
CV, billede samt relevante bilag.
Kørekort:
A10(Villig til at bruge egen bil i jobbet), B(Almindelig bil),

Der er 1 ledig stilling

