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Kontorindretning a/s
Att.: Salgsdirektør Søren Sigvartsen
Uopfordret ansøgning

Få øget omsætning – ansæt en erfaren kunderådgiver
Jeg kan hjælpe Kontorindretning a/s med at øge salget til erhvervskunder. Jeg sender 
netop jer en uopfordret ansøgning, fordi jeg fra min nuværende arbejdsplads kender jeres 
produkter og også ved, at I kan sælge meget mere, hvis I er mere opsøgende. 

Mulighederne for at nå nogle ambitiøse salgsmål med nogle produkter, som alle landets 
kontoransatte vil blive glade for, betyder at jeg gerne vil være Kontorindretning a/s’ nye 
medarbejder som kunderådgiver eller account manager.

Sælger i superliga
De faglige kompetencer, jeg især kan tilføre Kontorindretning a/s, er dels min store erfaring 
som sælger og dels min viden om møbler og belysning. Derfor vil Kontorindretnings 
kunder hurtigt opleve, at jeg ikke bare vil sælge, men kan levere reel rådgivning – og det 
sælger! Det ved jeg fra min tid i Belysningsfabrikken. Der er jeg den salgskonsulent med 
de flotteste salgstal. Se konkrete salgsresultater i mit CV.

En god kunderådgiver forstår at sætte sig ind i kundernes hverdag. Hvilke kontorløsninger, 
har de egentlig brug for? Det afdækker jeg grundigt. Uden nærvær når man ikke langt i 
vores fag. 
Med min faglige udvikling fra salgsassistent til account manager, får I en kollega, der 
sælger godt her og nu og ikke er bange for at tage det næste skridt. Jeg vil derfor ikke 
være bleg for senere at hjælpe Kontorindretning a/s med at udvide salget til resten af 
Norden.

Potentiale for Kontorindretning a/s
Jeg leverer min bedste præstation, når min uge er en blanding af mange kundebesøg og 
tid i ny og næ til at følge med i den nyeste viden inden for belysning og indretning til gavn 
for kunderne og bundlinjen hos Kontorindretning a/s. Det glæder jeg mig til at vise jer som 
kunderådgiver eller account manager.

Jeg håber, at du er enig i, at vi tilsammen har et professionelt potentiale, som vi kan 
udfolde til fordel for Kontorindretning a/s. Jeg vil derfor ringe til dig i slutningen af næste 
uge for at høre, om vi kan finde et tidspunkt for en samtale. Du er selvfølgelig velkommen 
til at kontakte mig inden da.

Venlig hilsen
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