
 
 

Stillingen 
Vejlebo & Larsen er den lokale forhandler af Peugeot og Opel med forretninger i Holbæk 
og Roskilde. I Holbæk afdelingen er der brug for en dygtig sælger med salgsansvar, som 
kan tiltræde snarest muligt og rådgive kunder gennem bilkøbets mange faser. 
 

Du vil blive en del af salgsteamet med 4 andre kollegaer. Ligeledes vil du indgå i  
lederteamet med i alt 3 kollegaer. 
  

Du kommer til at arbejde i en virksomhed med en flad struktur, hvor det forventes, at 
alle tager ansvar. Der er tæt samarbejde på tværs af alle afdelinger, som gør, at du også 
får stor berøringsflade med reservedelsafdelingen og værkstedet. 
 

Jobbet er en fuldtidsstilling, hvor weekendarbejde indgår, hvilket er naturligt for dig. 
 
 

 
Du får direkte reference til den Adm. direktør. 
 
 

Ansøgning 
 

Mobako bistår Vejlebo & Larsen i 
rekrutteringsprocessen. Har du 
spørgsmål til jobbet kontakt venligst: 
 

Konsulent Lene Bakgaard 
Tlf.: +45 20 23 52 27 
 

Du ansøger ved at trykke på søg jobbet 
online-knappen  via siden på Jobindex. 
Du uploader din ansøgning samt CV med 
foto  senest den 4. januar 2022 kl. 16.00.  
 

OBS: Kun ansøgninger, sendt via det 
elektroniske rekrutteringssystem, vil 
komme i betragtning. 

 

Alle ansøgninger behandles fortroligt. 

 

 

 

Sælger med salgsansvar 

Vejlebo & Larsen 

Ansvarsområder og opgaver 

Vi skaber det rigtige match mellem 
mennesker og virksomheder. 

Vejlebo & Larsen ApS er den lokale 
bilforhandler i Holbæk og Roskilde 
med autoriseret forhandling af 
Peugeot og Opel. Virksomheden 
beskæftiger 65 medarbejdere med 
cirka halvdelen fordelt på begge 
lokationer.  
 

Vejlebo & Larsen forretninger 
omsætter 2.000 biler om året, og 
omfatter hele paletten af salg (nye 
og brugte), erhvervsbiler, værksted, 
reservedele og pladeværksted. 
 

 

 
Der tilbydes et spændende og udfordrende 
job med engagerede kolleger i et rart og 
uformelt arbejdsmiljø. 
  

Lønnen udgør en grundløn og toppes med 
provision/bonus  alt efter opsatte mål og 
egen indsats. 
 

Tiltrædelse: Hurtigst muligt. 

Faglige og personlige kvalifikationer 

• Salg og rådgivning af biler samt 
tillægsydelser som: 
finansiering, forsikringer, serviceaftaler 
og tilbehør. 

• Salgsansvarlig med budgetopfølgning. 
• Deltagelse i møder med lederteamet. 
• Sparring/dialog med importøren og 

regionalchefen. 
• Tovholder på annoncering  herunder 

sørge for at makedsføringsplanen holdes 
og eksekveres. 

• Arbejde i forskellige computersystemer 
samt Office pakken. 

 
 
Det forventes ikke, at du ved alt om de 
forhandlede bilmærker. Du vil blive klædt 
på og får produktoplæring. 

• Du har minimum 5-10 års salgserfaring, 
men ikke nødvendigvis fra bilbranchen. 

• Du er struktureret og har styr på detaljen. 
• Du brænder for at servicere kunder og 

forstår at lytte til kundernes ønsker samt 
afdække deres behov. 

• Du er god til at kommunikere på dansk 
både på skrift og i tale. 

• Du formår at holde hovedet koldt selv i 
pressede situationer. 

• Det er naturligt for dig at være en 
holdspiller, der formår at bidrage til en høj 
og positiv energi i det daglige samarbejde 
på tværs af forretningen.  

• Det er nødvendigt og en selvfølgelighed, at 
du er selvkørende på en computer. 

• Som dygtig sælger og god kollega har du 
øje for at møde andre i øjenhøjde, har 
medfødt empati og udviser naturlig 
hjælpesomhed og imødekommenhed. 


