Sølufólk til
KEMILUX
Nú er rætta løtan at søkja spennandi og avbjóðandi starv sum seljari hjá
Kemilux
Tað er júst innan søluna av vørum frá Kemilux til ídnaðin, at okkum tørvar ein nýggjan
seljara.
Talan er um eitt avbjóðandi starv, sum er sera sjalvstøðugt við stórari ábyrgd. Starvið
er eisini sera spennandi, tí tú kemur at møta og veita tænastur til kundar í
týdningarmiklastu fyritøkunum í føroyska samfelagnum, bæði innan tað privata og
innan tað almenna.
Tú fært sjálvandi góða upplæring innan fyrimunir við føroysku reingerðarevnunum frá
KEMILUX. Tú verður eisini partur av okkara áhugaverda og dugnaliga sølutoymið.
Høvuðsuppgávur
Høvuðsuppgávan verður at selja reingerðarevni, vaski- og reingerðarútbúnað,
arbeiðsklæðir og pakkitilfar til ídnaðin. Harumframt kemur tú eisini at hjálpa til at gera
aðrar uppgávur.
Ítøkiliga fevna arbeiðsuppgávurnar um:
• sølu av vørum til ídnaðin
• at gera tilboð, ordrar o.a.
• planlegging av søluni, í mun til verulig tørvin hjá kundunum
o regluligar kundavitjanir hjá verandi kundum
o skipa fyri søluvitjanum hjá nýggjum kundum
Førleikakrøv
Tað er ynskiligt, at tú ert seljari ella líknandi, men hetta er ikki ein treyt. Tó er
týdningarmikið, at tú dugir at selja, og at tú hevur áhuga í, og at tað fellir tær lætt og
sjálvsagt, at fara út til kundarnar.
Týdningarmikið er at tú:
• hevur royndir sum seljari
• hevur áræði og ert ágrýtin at selja
• ert álítandi og loyalur móti kundunum
• leggur dent á at kenna kundatørvin og er proaktivur
• hevur vanligan telduførleika
• hevur førleika innan Navision
• dugir væl at arbeiða sjálvsstøðugt og saman við øðrum

Starvsstaður er hjá Kemilux á Hjalla 14.
Løn og setanartreytir
Løn og setanartreytir verða sambært avtalu.
Nærri upplýsingar um starvið, fáast við at venda sær til Andreas F. Hansen,
søluleiðara, á tlf. 214345, ella við at senda ein teldupost til: ah@kemilux.com. Víst
verður eisini til heimasíðuna hjá Kemilux: www.kemilux.fo.
Umsókn
Umsókn og onnur viðkomandi skjøl skulu sendast við telduposti til:
kemilux@kemilux.com. Umsóknarfreistin er mánadagin 08. oktober. Allar umsóknir
verða viðgjørdar í trúnaði. Starvið verður sett skjótast gjørligt.
Um Kemilux
Í 1965 fór Kemilux undir at framleiða sápur. Høvuðsendamálið var at nøkta reingerðartørvin hjá
teimum ymisku kundunum. Í dag framleiða vit sápur og reingerðarevni til húsarhald, stovnar
og virki. Ein stórur partur av okkara framleiðslu fer til útflutnings. Eisini selja vit vaski- og
reingerðarútbúnað, arbeiðsklæðir og pakning til ídnaðin. Í Kemilux starvast 24 fólk.

