
   

- Du arbejder løsningsorienteret og struktureret, er serviceminded og udadvendt og kan bevare 
 overblikket i heftige situationer.
-	 Du	ejer	en	portefølje,	ligesom	du	selv	løbende	finder	interessante	kunder.
- Du skaber gode relationer alle i din portefølje og fungerer som deres rådgiver inden for opsætning af  
	 fliser,	baderumsmøbler	og	indretning	af	badeværelser	og	huse.

Det gør dig stolt
At give en god og professionel rådgivning og samtidigt har solgt kunden en løsning, som de bliver glade for 
mange år fremover. Du er ligeledes stolt over at være en del af et stærkt brand, som står for faglighed, pas-
sion og ansvarlighed. Ikke mindst har du lysten til at være en del af et godt team både lokalt og på 
landsplan.   

Primære arbejdsopgaver
- Opnåelse af dit budget (omdrejningspunktet og dit ypperste mål er salgspræstationen) 
- Fokus på start af nye kunderelationer
- Booke, afholde og opfølgning af møder
- På forkant med Mosaikhjørnets portefølje og markedet
- Vi er et lille team, så derfor hjælper du selvfølgelig til i butikken på lige fod med dine kolleger, når der  
 er behov for det ved ferie, lørdagsvagter og sygdom.
- Alle arbejdsopgaver er med butikken som udgangspunkt.

Hvem er du?

Til en nyoprettet stilling søger Mosaikhjørnet i Aalborg en 
forretningsorienteret Account Manager til professionelle kunder

Vores nye Account Manager er ansvarlig for opsøgende salg til 
entreprenører og håndværkere i Midt- og Nordjylland. Du skal være 
passioneret for salg til både private i butikken og til kunderne på bygge-
pladsen. Du gør dem bedre og skarpere til at indtænke Mosaikhjørnets 
fliser,	baderumsmøbler	og	tilbehør	i	deres	byggeri.	

Vi forventer
- Du har minimum tre års dokumenteret salgserfaring. 
- Du er en god forhandler og kender den svære balance mellem kompromis og gennemslagskraft.
- Du er en ambitiøs sælger, men altid med fokus på kundens behov.
- Du er struktureret, har et højt drive, er positiv, resultatorienteret, samarbejdsdygtig og udadvendt.
-	 Det	forventes,	at	du	kan	arbejde	selvstændigt,	da	salget	i	høj	grad	finder	sted	ude	i	marken.

Du kan forvente
At	du	bliver	en	del	af	et	dynamisk	og	resultatorienteret	team.	Vi	har	vundet	flere	og	flere	kunder	fra	Midt-
jylland og det Nordjyske, men der er stadig mange virksomheder, som ikke kender os endnu. I et stærkt 
samarbejde med dine kolleger på tværs af alle afdelinger i Mosaikhjørnet, skal du hver dag være med til 
at indtage nye markedsandele.



Mosaikhjørnet er kundens specialist inden for fliser, klinker og 
mosaik. Vi har mere end 57 års erfaring inden for flisebranchen, 
og vi tilbyder kvalitetsløsninger til både private og erhverv. Vores 
medarbejdere er eksperter i alt inden for fliser, klinker, mosaik 
og montering, og kan give dig en personlig og kompetent 
vejledning. Vi er i alt 30 engagerede medarbejdere, tre inspi-  
rerende butikker og showrooms i Brønshøj, Glostrup og Aal-
borg. Vi gør hele tiden vores bedste for, at dit næste flisekøb 
skal blive en succes. 
  
 

Da vi er et detailudsalg, arbejder vi fra 08:00-17:30 på hverdage og 09.00-14.00 om lørdagen. Dette 
kompenseres med et fridagssystem. Din arbejdstid vil ligge inden for dette tidsrum, og det bliver lagt i 
samarbejde med dig.

Til gengæld for din motivation og dedikation tilbyder vi dig attraktive ansættelsesvilkår bestående af fast 
grundløn, bonus, bil-, pensions- og sundhedsordning. Ydermere får du mobil og bærbar computer stillet til 
rådighed.

Din Chef
Tommy Qvistgaard Henriksen, butikschef har 12 års erfaring med salg, hvoraf de 5 er inkl. ledelseskas-
ketten. Tommy vægter følgende højt:

- worklife balance
- udvikling og innovation
- budgetkrav, med frihed under ansvar
- ingen mikromanagement
- ejerskab og input fra alle sælgere
- humor og glæde i salgsteamet.

Interesseret?
Din ansøgning samt CV sendes til butikschef Tommy Qvistgaard Henriksen, tqh@mosaikhjornet.dk. Vi 
vurderer ansøgninger og kalder til samtale løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt.

Om vores rekrutteringsproces
Ingen rekrutteringsforløb er ens, men vi kan bruge en personlighedstest og en IQ-test i løbet af proces-
sen. Det gør vi, fordi vi tror på, at det giver et mere dybdegående og nuanceret billede af, om vi er et godt 
match.


