Vil du med på en fantastisk rejse?
Kunne du tænke dig at sælge og repræsentere et produkt som er en ”game changer”, som
vender op og ned på en flere hundrede års håndværkertradition og som samtidig er bedre for
miljøet?
Kunne du tænke dig at være med til at gør en nystartet virksomhed markedsledende indenfor
indretning og trends, og arbejde i et ambitiøst og sjovt team, hvor der i særdeleshed også er
mulighed for at udvikle sig personligt? Så er dette job helt klart noget for dig.
Click’n Tile er et nyudviklet og patenteret dansk designprodukt, der giver forbrugeren mulighed
for at være kreativ og ændre udtryk på sin fliser, når de vil – helt uden støv og støj og hjælp fra
håndværker. Produktet Click'n Tile blev introduceret i 2019 og har netop vundet guld ved
German Design Award 2021, er blevet nomineret til Bolig Magasinet Design Favoritter 2021 og
været med i Løvens Hule 2021 afsnit 6. På den relative korte tid har vi etableret 16 forhandlere i
Danmark, Færøerne og på Island og mange flere er på vej.
Vi ønsker at:
• Du har en relevant videregående uddannelse
bag dig, samt solid erfaring inden for salg. Du
har erfaring fra tidligere stilling som (Key)
Account Manager.
• Vi forventer, at du har et aktivt og stærkt
netværk med gode relationer til de største
byggemarkedskæder/ bolighuse/
køkkenfirmaer i Danmark.
• Du elsker design, har sans for det visuel udtryk,
en analytisk forståelse, er en stærk
kommunikator og er ikke mindst en fighter.
• Du er særdeles handlekraftig, kreativ, målrettet
og vedholdende i din adfærd, hvor godt
købmandskab er en naturlig tankegang.
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Du syntes at det er sjovt at arbejde i en nystartet virksomhed, hvilket giver mulighed for at
præge virksomheden såvel internt som eksternt.
Du har en stærkt kommerciel indstilling og drevet af opnåelse af aftalte salgsresultater.
Du forventes at have gode sociale kompetencer, der sætter dig i stand til at formidle dit
budskab og skabe tætte relationer såvel eksternt som internt.
Du er forhandlingsvant på dansk og tysk i både skrift og tale, og er en rutineret bruger af
it-værktøjer.
Du, ligesom os andre, er fleksibel og går mere efter resultatet og opgaven end jobtitel.
Du ønsker at have en sjov og anderledes arbejdsdag.
Vi tilbyder:
Et selvstændigt arbejde, hvor du i den grad skal tage ejerskab på dit
ansvarsområde.

Stillingen er fuldtids og du arbejder fra hjemmearbejdsplads.
Løn er selvfølgelig efter kvalifikationer, men da det ikke er en ordinær stilling i
et ordinært firma, så vil vi tilbyde en lønpakke, som både vil passe dit
ambitionsniveau og Click’n Tiles formåen.
Hvis du er nået hertil og fortsat interesseret, så skriv en ansøgning, hvor du kort fortæller hvorfor
DU er som skabt til dette job hos Click’n Tile.
Din ansøgning skal sendes til crm@clickntile.com og mailen skal mærkes med ”Key Account
Manager”. Vi holder samtalerne løbende og annoncen vil blive fjernet, når vi har fundet den rette
kandidat.
Med venlig hilsen

Lars Thomsen

Hvis du ønsker at vide mere om Click'n Tile så kan jeg henvise til vores hjemmeside www.clickntile.com og hvis du
mere til visuelle udtryk så er her linket til vores Instagramprofil https://www.instagram.com/clickntile/
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