
Studerer du en relevant uddannelse indenfor salg?  
Er du god til at tale med mennesker og starte samt opretholde den gode dialog?  

Er du klar på at indgå i et team med højt til loftet, godt humør, og hvor kundeservice 

ikke blot er en afdeling, men en attitude?

Så er det dig vi søger! 

For at styrke vores indsats i jagten på leads og kommende salg til den danske 

byggebranche, søger vi lige nu en arbejdsom, dynamisk, motiveret og struktureret 

studiemedarbejder til vores salgsteam.

Sammenfatning af opgaver og færdigheder:

• Skabe og fastholde kontakten til potentielle kunder herunder bl.a. kommuner, 

Teknik & Miljø.

• Have kommerciel tilgang til jobbet bl.a. med øje for leadpotentiale.

• Registrere og sortere data ifm. projekter og salg.

• Intern vidensdeling og kommunikation med øvrigt salgsteam.

• Hjælpe med ad hoc-opgaver i teamet.

Vi forventer, at du studerer en relevant uddannelse, f.eks. administration, 

Erhvervsøkonomi (HA) eller Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (Negot). Du har godt 

kendskab til Excel og evt. FaktaNet Live (dette er dog ikke et krav). Du kan bevare 

overblikket og det gode humør, samt arbejde struktureret – også når det går stærkt. 

Du formår at tage initiativ og videredele relevant information med salgsteamet, der 

bearbejder leads. Desuden forstår du vigtigheden i at fastsatte deadlines overholdes og 

er ansvarsfuld med masser af gå-på-mod og viljen til at lære. 

Vil du være en del af Dream Team DAMPA?

Vi tilbyder en spændende stilling med gode kollegaer og fuld fart på.  

Vi arbejder i selvstyrende teams i en flad organisationsstruktur og tilbyder en hverdag i et 

miljø med både stor frihed og stort ansvar.

Har du spørgsmål til stillingen kontakt venligst Lone Rold på lro@dampa.dk 

Hvis du kan se dig selv i denne stilling, send venligst din ansøgning og CV til Lone Rold 
mærket ”Studiemedarbejder – salg” på mail til lro@dampa.dk 
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