Instnt växer!!
Om Instnt
Instnt är en snabbväxande videorekryteringsplattform som inte bara effektiviserar rekryteringsprocessen utan också motverkar diskriminering och ger alla människor en chans att nå fram med sin
ansökan.
Vår målbild är att vara marknadens mest innovativa och enkla videorekryteringsplattform. Du blir del av
ett team som ständigt strävar efter konstant utveckling samtidigt som egna initiativ värderas högt!

Säljare hos Instnt
Som säljare på Instnt ansvarar du framförallt för nykundsbearbetning.
Du ansvarar också för att hitta nya leads genom kreativitet, mässor och digital närvaro samt att få in
dem i säljprocessen.
Tjänsten innebär mycket kundkontakt. Entusiasm och professionalism är viktigare än många års
säljerfarenhet, även om det är mycket meriterande. Vi söker en doer som inte räds att ta tag i saker och
ansvarar för att de genomförs.

Vad innebär tjänsten?
•
•
•

Nykundsbearbetning via telefon och fysiska möten
Hitta nya effektiva och kreativa sätt att nå våra målgrupper
Lära känna våra användares behov och säkerställa att vi levererar

Vem är du?
•
•
•

Du är en social och utåtriktad person som älskar försäljning
Det är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom försäljning
Du innehar körkort

Vad får du?
•
•
•

•

Grundlig teoretisk och praktisk utbildning inom säljteknik
Vi utmanar dig till att bli bäst på det du gör och arbetar kontinuerligt med coachning och
kompletterande utbildningar för att du ska nå dina mål hos oss
Instnt gör dig till en blivande entreprenör. Under din anställning hos oss kommer din kreativitet,
nyfikenhet, självförtroende samt viljan att prova och omsätta nya idéer i handling stimuleras.
Vi bidrar till att du utvecklar kunskaper som främjar företagande och innovationstänkande
Med en fast ersättning + en generös provisionsmodell avgör du din egen lön

Ansökan
Ansökan sker genom video och den plattformen som du ska sälja. Du kommer att få svara på 4 frågor,
slappna av och var dig själv – vi vill veta vem du är!
Ansök här: https://link.instnt.com/9EDC99
Intervjuer sker löpande, sista ansökningsdag 20/12.

