
B2B Erhvervsrådgiver søges til Bil & Co. A/S 

Din Toyota & Fiat forhandler 

 

Til vores store erhvervsprogram med Toyota Professional og FIAT Professional, søger vi en 

selvstændig og erfaren erhvervsrådgiver. 

Med udgangspunkt i vores afdeling i Kolding er din opgave at afdække området fra Kolding mod nord, 

til Sønderborg i syd med ekspertise inden for varebilsområdet. Salgsafdelingerne i Kolding-Haderslev-

Aabenraa og Sønderborg vil sammen med dig forstå salget/leasing af erhvervsbiler i alle kategorier, 

hvad enten det drejer sig helt almindelige varebiler, til mere komplekse opbygninger. 

 

Din Profil 

Som profil er du erfaren, selvstændig, ansvarlig og troværdig. Som Bil & Co rådgiver, er din fornemste 

opgave at præsentere den helt rigtige løsning for vores mange erhvervskunder, herunder forventes det, 

at du har stor indsigt i finansielle løsninger, og er vant til at begå dig på ”udebane”.  

Interesse for at arbejde med netværk, nysgerrighed og almindelig kanvas vil være en naturlig 

forudsætning for at kunne varetage jobbet. Erfaring med varebiler er en stor fordel, men vigtigst af alt, 

er at du er vant til opsøgende B2B salg. Det kunne eksempelvis være finansiel rådgivning, engros salg 

til virksomheder o. lign., der er dit tidligere job. Vi skal nok træne dig i vores produkter, ligesom du får 

adgang til kurser og udvikling hos Toyota og FIAT. 

Bil & Co dækker et bredt varebilsprogram, ligesom virksomheden er en erfaren spiller i det syd og 

sønderjyske område. Høj troværdighed, imødekommenhed og tilgængelighed er vores 3 værdier. 

 

Bliv en del af Team Bil & Co 

Ud over et fantastisk team af gode Bil & Co kollegaer der bakker dig op, kan vi tilbyde en attraktiv 

lønpakke, bestående af en fast grundløn plus provisioner, samt en sundhedsforsikring. 

Har du lyst til at blive en del af holdet, så send en ansøgning til job@bilogco.dk og mærke den ”B2B”. 

Har du spørgsmål eller ønsker du  at høre mere om jobbet, kan du kontakte Allan Kling-Petersen på tlf. 

4030 4668 eller akp@bilogco.dk. Alle henvendelser behandles naturligvis med fuld diskretion. 

Tiltrædelse er snarest muligt. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig.  

 

Bil & Co består af 4 bilhuse i Haderslev, Aabenraa, Kolding og Sønderborg. Vi har et fantastisk team 

på 80 dedikerede medarbejdere med mange års erfaring. Bil & Co er en virksomhed i vækst, og det 

har vi tænkt os at blive ved med! 
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