Vi søger en dygtig sælger i Jylland – april 2019
Synes du det er vildt motiverende at præsentere et simpelt og enkelt IT-system for nye kunder,
som du med sikkerhed selv bliver vild med at bruge som en helt naturlig del af din arbejdsdag, så
er det dig vi leder efter.
Vi har travlt og oplever en kraftig vækst! – vi søger derfor endnu en dygtig sælger til vores team
med udgangspunkt i Jylland.
Jobbet
Med udgangspunkt i Jylland vil du være ansvarlig for nysalg af vores løsning zExpense til
håndtering af udlægs- og rejseafregninger. Løsningen henvender sig til alle typer af virksomheder i
varierende størrelse.
Som sælger vil du skulle afholde demo-møder, hvor du præsenterer løsningen overfor
virksomhedens beslutningstagere (typisk økonomi-/regnskabsfolk), løbende opfølgning på
igangværende salgssager og gennemføre tilbuds- og kontraktforhandling.
Vi forestiller os dermed, at du er bosiddende i Jylland, og primært vil dække Jylland som
salgsområde. På vores lokation i Aalborg vil du få mulighed for at have base, ligesom det også er
muligt at have hjemmekontor.
Der vil løbende være møder på vores lokation i Hellebæk, hvorfor der må påregnes ture til
Sjælland ind i mellem.
Kvalifikationer
• gerne salgserfaring – optimalt fra lignende stilling i IT-branchen
• udadvendt, selvkørende og seriøs
• gerne erfaring med økonomi og/eller udlægs- og rejseafregnings-processerne
• serviceminded og god til at snakke med alle typer af kunder
• bevare overblikket og have mange bolde i luften
• god til at formulere dig skriftligt
• kan arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst ud fra klare målsætninger
• udover dansk skal du kunne kommunikere på engelsk
Vi tilbyder
Vi tilbyder et sjovt, travlt og varierende job i en innovativ virksomhed i vækst. Du får en lønpakke,
der modsvarer dine kvalifikationer.
Ydermere tilbyder vi et udfordrende job i en dynamisk virksomhed, hvor du i vid udstrækning har
mulighed for selv at tilrettelægge din arbejdsuge.
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Kort om ZeBon
ZeBon er et 100% danskejet firma, der siden 2009 har beskæftiget sig med IT-løsninger der
optimerer og effektiviserer processer og arbejdsgange i alle typer og størrelser af virksomheder.
Med fokus på håndtering af udlægs- og rejseafregninger har vi udviklet løsningen zExpense (se evt.
www.zebon.dk) , der håndterer alle arbejdsgange omkring styring af udlæg, kreditkort
transaktioner, forskud, kørselsafregning, diætberegning, tidsregistrering mv.
Vi er et ungt og dynamisk team, der brænder for at udvikle markedets mest brugervenlige
løsninger og yde vores kunder optimal service. Vi er bosiddende i Aalborg og Hellebæk.
Interesseret?
Vil du vide mere om jobbet så ring eller skriv til Jesper Bonne på tlf. 50828210 (jb@zebon.dk).
Send en ansøgning og CV til: mail@zebon.dk - gerne hurtigst muligt, da vi afholder
ansættelsessamtaler løbende.
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