SALGS-OG SERVICEKOORDINATOR SØGES
TIL KØBENHAVN
datacompagniets skal vokse så vi søger den bedste Salgs- og Servicekoordinator til at styrke vores konsulent
og salgsafdeling.
datacompagniet tilbyder Microsoft baserede Cloud løsninger, Hosting samt Service og Support som vores
primære forretningsområde.

OM JOBBET
Som Salgs- og Servicekoordinator skal du arbejde som supporter på vores konsulent kunder og koordinerer
salg, opgave bookninger, ordre optagelse, projekt koordinering og løbende følge op og afstemme
forventninger med kunderne.
Du skal håndtere indhentning af priser, stå for tilbuds- og kontraktskrivning samt kvalitets sikre vores
leverancer til beslutningstagere i private virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Vores løsninger bygger
på kvalitet, overblik, udvikling og vedligeholdelse. Vi tilbyder et grundigt uddannelsesforløb, så vi tilsikrer
os, at du udvikler dig løbende i jobbet.
Vores forretningsfokus er være inden for følgende områder:
ü

Service- og Supportabonnementer

ü

Konsulentydelser

ü

Cloud løsninger og Hosting

ü

Netværk og WiFi

ü

Security og Compliance

OM DIG
ü

Har minimum 3 års erfaring fra branchen

ü

Har et godt overblik og forståelse for IT-løsninger.

ü

Du kan ringe til emner og kunder. Holde møder, behovsafdække og sælge.

ü

Er aktionsorienteret og udadvendt.

ü

Er positiv, har et stort drive og ser muligheder frem for begrænsninger

VI TILBYDER DIG
•

Københavns måske mest tjekkede beliggenhed i hjertet af København.

•

Du får gode og dygtige kollegaer samt en attraktiv løn pakke.

•

Socialt arbejdsmiljø med fredagsbar, DHL løb og diverse andre aktiviteter
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•

En virksomhed, der prioriterer at bruge ressourcer på at udvikle sine medarbejdere med både ITcertificeringer og et Sales Academy, der løbende løfter dine kompetencer og sørger for, at du
forbliver stærk.

•

Et udfordrende job, hvor dine færdigheder vil blive udviklet på daglig basis i kombination med, at
du får et indgående kendskab til dansk erhvervsliv.

•

Spændende løsninger, du kan være stolt af.

•

Attraktiv løn pakke samt pensionsordning og sundhedsforsikring.

•

Smartphone, Laptop og internet

Er du klar på en rolle som Salgs- og Servicekoordinator, hører vi gerne fra dig.

SØG STILLINGEN
Vi har kontor i Toldbodgade i København.
Tiltrædelse; september. Vi indkalder løbende til samtaler og modtager derfor gerne din ansøgning snarest
muligt.

Kontakt Ricki Stennicke på E-mail rs@datacompagniet.dk eller M: 40 93 38 40, hvis du har yderligere
spørgsmål.

OM DATACOMPAGNIET
datacompagniet leverer IT-løsninger, som holder vores kunders forretningsdrift stabil og
konkurrencedygtig. Vi er på forkant med innovative løsninger og skaber indsigt og overskud for kunderne.
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