
Karmameju salgskonsulent 

Karmameju søger snarest en medarbejder til stillingen som salgskonsulent for Sjælland & Eksport, da den 
ene af vores salgskonsulenter på Sjælland har søgt nye udfordringer.  

Brænder du for salg og elsker jobbet som konsulent på landevejene? Har du en passion for naturlig hudpleje? 
Og bliver du motiveret af at skabe salg gennem gode kunderelationer og undervisning? Så er du måske lige 
den vi mangler. 

Karmameju er en dansk virksomhed, som udvikler og sælger naturlige hudplejeprodukter samt en kollek- 
tion af luksuriøst loungewear. Vi har kontor i det kreative København NV, hvor vi sidder 15 passionerede 
medarbejdere i et åbent og dynamisk kontormiljø. 

Jobbet & kvalifikationer:

Karmameju er en virksomhed i vækst og derfor har vi brug for hurtigst muligt at genbesætte stillingen 
som salgskonsulent. Dine primære kunder vil være stormagasiner, spa’er & klinikker samt livstilsbutikker. 
Som vores nye salgskonsulent vil du både overtage eksisterende kunder samt skulle åbne nye døre. Jobbet 
består ligeledes af salg, undervisning og events hos udvalgte skandinaviske kunder samt opsøgende salg, 
undervisning og kundeevents på 3engelsk i udvalgte europæiske storbyer. 

Du vil blive budgetansvarlig for eget distrikt, og det er en fordel, at du har erfaring fra hudplejebranchen, 
evt. som uddannet kosmetolog. Vigtigst af alt er dog, at du har erfaring som kørende salgskonsulent, og at 
du trives med jobbet på landevejene. Du skal være selvmotivende, men også en teamplayer, da du vil være 
en del af vores salgsteam. 

Vi søger en positiv og engageret kollega, som sætter en ære i at yde god service ude hos vores kunder. 
Du er bosat på Sjælland, gerne omkring København og har dokumenterede gode salgs resultater fra tidligere 
jobs som salgskonsulent, samt er struktureret og resultatorienteret. Du elsker at have mange bolde i luften 
og trives i en travl hverdag. 

Arbejdstid: 

Fuldtidsstilling med ca. 25-30 rejsedage, samt at en del af jobbet består af aftener med events ude hos 
forhandlere.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt.

Løn: I henhold til kvalifikationer.

Lyder dette interessant:

Ser du dig selv som vores nye salgskonsulent, så send din ansøgning og CV til hanne@karmameju.com
Har du spørgsmål kan du kontakte Hanne Vendelin på 24 27 32 66.

Send ansøgningen snarest, da vi holder løbende interviews. Sidste ansøgningsfrist er 19. maj 2019.

Karmameju – Rentemestervej 43 – 2400 København NV

www.karmameju.dk


