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Markedsledende leverandør til detailhandlen

Amero er en konsulent og it-virksomhed, med en mission om at hjælpe detailbranchen med det perfekte 

kassesytem til at håndtere butikkens daglige salg, optælling og ajourføring af varer og produkter. 

Vi er et team på 9 medarbejdere, som sidder på kontoret i Aarhus, og hjælper vores kunder, både med 

hands on it, men i lige så høj grad med forretningsudvikling og forretningsforståelse. God service og 

grundighed er i højsædet hos Amero.

Salgs og forretningskonsulent hos Amero ApS:

Som Salgs og forretningskonsulent får du muligheden for at blive en del af et ambitiøst og ungdommeligt 

salgsteam, hvor du i fællesskab med dine nye kollegaer, skal sørge for at bibeholde væksten i Amero.

Vi forestiller os at du har erfaring med B2B salg, og får rigtig god energi af både telefonisk og personlig 

kundekontakt.

Om dig:

Vi søger en ny kollega, som skal være ansvarlig for at sælge til alle typer virksomheder, dog med et særligt 

fokus på mellemstore virksomheder og mindre kæder.

Desuden er følgende en fordel:

● Erfaring med B2b salg og løsningssalg.

● Erfaring fra arbejde med økonomisystemer, POS løsninger og andre it løsninger 

● Erfaring fra fysisk og / eller online detailhandel

● Udadvendt og energisk som person

● Du er opmærksom på detaljer og stræber efter at levere kvalitet til tiden

Vi tilbyder:

● Mulighed for at blive ansvarlig for egne kunder og sikre deres kundeforhold hos Amero.

● Mulighed for at arbejde med specifikke brancher og herunder få særlige ansvarsområder.

● Bliv en del af en succesfuld iværksætter virksomhed med store vækst mål for fremtiden, samt unge 

og innovative medarbejdere, med en gennemsnitsalder på 30 år,  som du kan lære meget af.

● Samarbejde med leverandører omkring hardware indkøb og softwareudvikling.

● Arbejde med diverse samarbejdspartnere omkring optimering af relationer på tværs af 

virksomheder, for at få det optimale ud af produktet.

● Stor fleksibilitet fra ledelsen og frihed under ansvar.

● Gode kollegaer og en uformel omgangstone.
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Tiltrædelse, løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er i udgangspunktet på 37  timer ugentlig indenfor tidsrummet kl. 09.00-17.00 - Aften arbejde 

kan forekomme. Løn efter kvalifikationer og ifølge aftale mellem Amero og ansøgeren.

Vi forventer desuden du har alm. kørekort, og er villig til at benytte egen bil i forbindelse med kundebesøg.

Ansøgningsfrist: 1 juli 2017

Tiltrædelse: Efter aftale

Om Amero Aps:

Amero blev startet i marts 2011 og er i dag en af de førende i branchen indenfor retail-services til en lang 

række danske butikker og forretningskæder. Læs mere på vores hjemmeside www.amero.dk 

Interesseret?

Har vi vakt din interesse, og lyder det som om du kunne passe ind i teamet, så send din ansøgning og cv via 

vores hjemmeside: http://amero.dk/forretningskonsulent/

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte forretningskonsulent Jakob Højland på 

jakob@amero.dk eller 77 34 34 80.

Ansøgninger vil blive behandlet løbende

Vi glæder os til at høre fra dig!
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