Salgs- og supportmedarbejdere i Norden
Salgsmedarbejder i Danmark
Salgsmedarbejder i Norge / Sverige
Supportmedarbejder i Norge / Sverige
Vi har brug for dig som er systematisk, forretningsorienteret,
ambitiøs og er en dygtig relationsbygger.
Helios er den foretrukne IT-løsning til autobranchen i
Danmark og Norge. Helios Auto ApS har siden 1993 leveret
løsningen i Danmark og andre steder i verden. 01.01.2019
startede de Helios Auto AS sammen med norske investorer.
Helios Auto AS ﬁk straks ansvar for salg og support af Helios i
Norge.
Begge selskaber er i dag ejet af Total Speciﬁc Solutions
– et hollandsk selskab, som investerer i softwareselskaber
i Europa.
Helios Auto satser nu videre i Sverige og Finland. Helios Auto
har som mål at sælge, supportere og videreudvikle Helios
programmet i det nordiske marked i egen regi, og søger nu
medarbejdere på ﬂere områder og markeder.
Nordia Payment Service AS leverer betalingsløsninger
som betalingsterminaler og kassesystemer til det nordiske
marked, fra butikken på hjørnet til de større kæder. Nordia
Payment Service AS har egen support for sine produkter i
Norden. Den aktuelle salgsmedarbejder vil arbejde både med
Helios produkter og Nordia Payment produkter.
Vi ønsker at styrke vores stab med endnu ﬂere dygtige medarbejdere. Det er ikke et krav, men ønskeligt at du har arbejdet
med Helios programmet i en eller anden form tidligere, som
f.eks. værkfører, mekaniker eller bogholder. En anden vigtig
del af stillingen vil være at sælge betalingsløsninger og
kassesystemer til det nordiske marked som leveres av Nordia
Payment Service AS.

Som salgs- og supportmedarbejder søger vi dig som har
forståelse for hvad der påvirker værkstedernes indtjening.
Du må trives i salgsmøder og kunne overbevise beslutningstagere. Du må også beregne en del rejseaktivitet i forbindelse
med kundebesøg. Stillingen vil fungere så du som medarbejder giver kunden en god supportopfølgning og rådgivning i brug af deres IT-system som de har fra os.
Salgs- og supportmedarbejderen vil også bistå salg med
igangsætning af IT-systemet hos kunder og mersalg til eksisterende kunder af Helios tillægsprogrammer og betalingsterminaler fra Nordia Payment Service AS
Kvaliﬁkationer:
• Erfaring med salg af webbaserede løsninger er en fordel.
• Gerne kendskab til en eller ﬂere af vores målgrupper.
• Evne til at arbejde målrettet og selvstændigt.
• Erfaring i brug af sociale medier.
• Grundlæggende IT-kundskaber og teknisk interesse.
Personlige egenskaber:
• En teamplayer som er god til at håndtere ﬂere parallelle
salgsprocesser.
• Evne til at arbejde som KAM, kombineret med evner som
"hunter".
• Fremsynet og god til at ﬁnde løsninger på problemer.
• Resultatorienteret.
• Udpræget ansvarsfuld.
• Bidragsyder socialt.
• Lyst til at blive bedst!
• Selvstændig og initiativrig.
Vi tilbyder gode betingelser for løn og pension samt gode
arbejdsvilkår til den rette medarbejder. Du vil få grundig
oplæring ved selskabets hovedkontor i København. Du vil
arbejde tæt sammen med både danske og norske kollegaer.

• Kontinuerlig nye teknologiske udfordringer.
• Et uformelt og godt arbejdsmiljø med venlige kollegaer.
• Mulighed for at arbejde sammen med erfarne branchefolk
både nationalt og nordisk.
• Et trygt job i et ﬁrma med god økonomi og solidt overskud.
• Fleksibel arbejdstid og mulighed for at arbejde hjemmefra
efter aftale.
• Opstart efter aftale.
Alle henvendelser behandles konﬁdentielt.
Helios har eksisteret i mere end 30 år og er de frie værksteders
foretrukne IT-løsning til bilbranchen.
Helios anvendes af mere end 1300 værksteder i Norden og er i
stærk vækst og satser tungt mod nye segmenter indenfor autobranchen.
Helios Auto har i dag 7 ansatte i Danmark, 9 ansatte i Norge.
Samlet i Danmark og Norge vil omsætningen i år være ca. 30 mill
DKK. Selskabet har en sund økonomi og stort vækstpotentiale i
Norden.
Se mere om vores produkter på www.heliosauto.dk
Sådan ansøger du
Søg på stillingen på mail: ct@heliosauto.dk
Spørgsmål vedr. Helios
Kontaktperson i Danmark:
Carsten Thune mobil +45 40 71 99 66
Kontaktperson i Norge:
Roger Sellæg mobil +47 90 19 06 00
Spørgsmål vedr. betalingssystem kontakt
Nordia Payment Service AS Tov Skeie mobil +47 91 10 87 71

