
 

Kørende sælger Jylland/Fyn 
Beredskabsforbundet Uddannelsescenter (BFUC) skal styrkes, og vi søger derfor ny 
kollega til vores salgsteam. 
Du skal være vores sælger i Jylland/Fyn på erhvervs markedet og primært stå for salg af 
førstehjælps- og brandbekæmpelseskurser og sikkerhedsudstyr til nye kunder. Endvidere 
skal du kunne varetage kundesupport på vores produktsortiment.  
 
Vi søger derfor en sælger med grundigt kendskab til branchen og gerne med erfaring fra 
beredskabet. Du skal møde vores kunder i øjenhøjde, og dermed sikre, at de altid får den 
bedst mulige løsning i forhold til deres behov. Vi har stort fokus på gode kundeoplevelser, 
så du skal have lysten og evnerne til at sikre de bedste løsninger til kunderne på nok 
markedets bedste førstehjælps- og brandbekæmpelseskurser samt sikkerhedsprodukter. 
 
Jobbet indebærer at du skal besøge potentielle kunder i primært Midt- og Sydjylland. Du 
skal finde trivsel og passe ind i et dynamisk miljø hvor alle hjælper alle. Det forventes, at 
du er omstillingsparat og finder dig godt tilpas i en travl hverdag med ambitiøse 
målsætninger, som skal indfries hver dag. 
 
Vi forventer, at du:  
 

• Er resultatorienteret på både kundernes og vores vegne, og altid går efter målet 
• Arbejder vedholdende samt har en stor personlig gennemslagskraft og et godt drive 
• Har et højt energiniveau og er selvkørende 
• Besidder stor selvstændighed og kan forvalte -frihed under ansvar- 
• Ikke bange for nye udfordringer og forandringer  

 
Kvalifikationer:  
 
Du skal have erfaring med salg til erhvervslivet og gerne en beredskabsfaglig baggrund. 
Du er typen, som ser udfordringer frem for problemer, og du finder det motiverende at 
arbejde med både personlige mål og et samlet budget for det samlede salgsteam. 
Du skal kunne kommunikere med mange forskellige kundetyper, hvilket stiller krav til dine 
kommunikative evner samt evnen til at lytte og forstå kundernes udfordringer og ønsker.  
Du er stabil og pligtopfyldende, og du sætter en ære i at sikre den bedste kundeoplevelse. 
Du forstår vigtigheden i at indgå en dialog med kunderne og afdække alle behov samtidig 
med, at du udviser respekt, overskud samt venlighed, og altid har fokus på salg.  
 
Beskrivelse af arbejdspladsen: 
 
Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende job med fokus på salg, rådgivning til vores 
erhvervskunder. Vi er en virksomhed som står midt i en spændende udvikling, og har 
derfor behov får du i forvejen kender eller meget hurtig vil få kendskab til vores produkter 
og salgsmiljø. Vi støtter dig til at opnå succes på dine salgsmål i et uformelt men målrettet 
miljø, hvor vi lægger vægt på arbejdsglæde og succes – og hvor kunden altid er i centrum  
 
 



 

Lønforhold:  
Der tilbydes en attraktiv lønpakke med bil og mulighed for bonus ordning. 
 
Arbejdstider:   
Fuldtid, 37 timer pr. uge.  
 
Arbejdssted:   
 
Udgangspunkt fra trekantområdet 
 
Tiltrædelse:   
 
Der forventes opstart 1. april 2018 
 
Sådan søger du stillingen: 
 
Hvis ovenstående har fanget din interesse, så glæder vi os til at høre fra dig. 
Send venligst dit CV samt en ansøgning senest den 22. februar 2018 til: 
us@bfuc.dk 
 
Vi indkalder løbende kandidater til samtale, og vi forbeholder os retten til at tage 
stillingsopslaget ned før tid, hvis vi har det ønskede kandidatfelt. Bemærk venligst, at du 
skal være i besiddelse af en ren straffeattest.  
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Salgschef Thomas 
Gøtze mobil 20 20 59 34 eller Adm. direktør Ulf Søndergaard mobil 21 65 85 02 
 
Om Beredskabsforbundet Uddannelsescenter 
 
Beredskabsforbundet Uddannelsescenter er den del af en frivilligorganisation, 
Beredskabsforbundet, der blandt andet løfter opgaven med information til og uddannelse af den 
danske befolkning, privatpersoner, offentlige og private virksomheders medarbejdere.  

Det handler om at kunne redde liv og at tage ansvar, når mennesker i deres nærhed rammes af 
akut sygdom og ulykke. 

Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse handler om at ville og kunne gøre en forskel – at 
hjælpe mennesker i nød – at forsøge at forbedre en nødsituation for den eller de ramte. 

Beredskabsforbundet Uddannelsescenter indgår som selvstændig virksomhed under 
Beredskabsforbundet, og vores overskud går ubeskåret til det frivillige og ulønnede arbejde, som 
Beredskabsforbundet udfører til samfundets gavn gennem mere end 7.000 frivillige brand- og 
redningsfolk over hele landet. 

Mission 
At øge danskernes mulighed for at træde til med førstehjælp, når ulykker sker. Vi er en 
virksomhed, der vil skabe tryghed gennem forebyggelse og uddannelse. Vi arbejder ud fra et 
fundament, der bygger på socialt ansvar, sikkerhed og tryghed. 
 
Vision 
At skabe øget tryghed i samfundet. 

 


