
VI SØGER 2 SALGSTRAINEES  TIL BIL & CO
Bil & Co – din autoriserede Toyota Forhandler i Syddanmark

Hos Bil & Co har vi travlt og søger lige nu 2 nye salgstrainees, en til vores salgsafdeling i 
Aabenraa og en til Sønderborg. Brænder du for at gøre en forskel gennem salg og fremra-
gende service? Elsker du biler og vigtigst af alt, kontakt med mennesker? Så er du måske 
vores nye salgstrainee i Aabenraa eller Sønderborg, et spændende job med garanti for 
udfordringer.

Du kommer som salgstrainee ved Bil & Co til at arbejde i en virksomhed med højt til loftet, 
frihed under ansvar, og hvor alle bidrager til en teamånd, der gør det sjovt at arbejde. Du 
kommer tilmed til at arbejde med verdens mest værdifulde bilbrand ´Toyota´.

Et salgstraineeforløb er et spændende og udfordrende 2 års forløb, hvor praksis bliver 
kombineret med skole. Dagligdagen vil foregå i bilhuset og skoleopholdet på ´Business 
College Syd´ i Mommark, hvor forløbet afsluttes med en eksamen og et eksamensbevis.

Du vil blive en del af et stærkt salgsteam, hvor du vil referere til salgschefen i den pågæl-
dende afdeling.

Arbejdsområder:
- Salg og gæstekontakt i bilhuset og på de digitale platforme
- Rådgivning, salg af finansiering/forsikringer, samt ekstraudstyr og serviceaftaler
- Køb/salg og markedsføring af brugte biler
- Vedligeholdelse af salgsudstillingen
- Opfølgning på henvendelser, samt opsøgende kontakt til nye og eksisterende gæster

Din profil:
- Energisk, selvstændig og motiveres af at skabe resultater
- Indstillet på en varierende arbejdsdag, der bliver mere digital
-Struktureret, tillidsvækkende og serviceminded
-Har tro på egne evner og tør spørge efter ordren
-Du har lyst til at arbejde hver søndag – mod en ugentlig fridag
-Du skal have kørekort (B)

Din baggrund:
Relevant uddannelse og flair for tal og kalkulationer.

Ønsker du en fremtid i bilbranchen? Send en ansøgning/CV til mbh@bilogco.dk med titlen 
”Salgstrainee Aabenraa” eller ”Salgstrainee Sønderborg”
Vi behandler ansøgningerne løbende, så send din ansøgning allerede i dag.

Bil & Co består af 4 bilhuse - Haderslev, Aabenraa, Kolding og Sønderborg og beskæftiger 
80 ansatte. Alle bilhuse er autoriseret Toyota forhandler og i Kolding er vi også autoriseret 
Fiat forhandler.


