
 

 

 
 
 
Top Partners søger medarbejder til salg og udvikling 
 
Vi søger en ny kollega, der i en nyoprettet stilling skal være med til at udvikle Top Partners. Du skal 
drive salget, servicere og rådgive vores kunder med udgangspunkt i vores kontor i Slagelse.  
 
Vikarbureauet Top Partners dækker sundhedsområdet indenfor primær og sekundær sektor, 
pædagogområdet samt rengøring i Region Sjælland. Vores vikarer er alle uddannede.  Samtidig er 
vores vikarer topmotiverede og nyder muligheden for at skabe sig et fleksibelt arbejdsliv.  
 
Top Partners er en dynamisk arbejdsplads, hvor vi hjælper hinanden. Din primære opgave er at 
øge salget. Dels ved at opsøge nye kunder og dels ved salg og service til eksisterende kunder. Når 
tiden tillader det, vil du også afvikle kurser og hjælpe i bookingen, så du hele tiden har fingeren på 
pulsen i forhold til kundernes behov. 
 
Vi ønsker os en kollega, der er udadvendt, selvstændig, god til at rådgive og arbejdsmæssigt 
selvkørende. Du åbner let døre i vores faglige niche ved hjælp af dit faglige kendskab og dine 
salgsevner. Det er afgørende for at blive en succes i jobbet, at du er idérig og god til at netværke, 
da en stor del af jobbet handler om at skabe gode relationer, identificere kundens behov og på 
den baggrund rådgive kunden til den bedste løsning. I din hverdag har du en tæt dialog med 
teamlederen i Top Partners. Samtidig har du god mulighed for at sparre med salgsteamet i Top 
Partners søsterselskab, Carepartner.  
 
Konkret og solid salgserfaring er en fordel i jobbet, og det er et plus, hvis du har erfaring fra 
sundheds- eller pædagogområdet. 
 
Med vores vikarer har Top Partners en målsætning om at tilbyde kunderne mere, end hvad de 
forventer, og samme ambition har vi for vores medarbejdere. Du kan derfor forvente en mindre 
arbejdsplads, hvor vi interesserer os for hinanden og udvikler os sammen. 
 
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, så vi vil løbende afholde samtaler med egnede kandidater. 
Ansøgningsfrist er 28. oktober 2018. 
 
Ønsker du at vide mere om stillingen som salgs- og udviklingskonsulent, er du velkommen til at 
kontakte Pia Larsen på telefon 58 50 07 81. Du kan også læse mere om Top Partners på vores 
hjemmeside, https://www.toppartners.dk/ 
  
 
Ansøgningen inklusiv CV og udtalelser sendes til: Pia@toppartners.dk 
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