Investeringskonsulent til formidling af attraktive investeringsprojekter
Jobbet
Som investeringskonsulent hos Obton A/S i Århus
bliver du en del af Danmarks største udbyder af
investeringer indenfor solcelleparker.
Du vil skulle opbygge relationer til velhavende
private samt selskabsinvestorer og præsentere dem
for attraktive investeringsprojekter, som er
uafhængige af aktie- og obligationsmarkedet. Du får
hjælp i form af et meget erfarent indkøbsteam,
professionelt prospektmateriale, kvalificerede leads
samt møder booket af vores interne
telemarketingteam samt online leads. Dog forventes
det, at du også selv tager ansvar og aktiv del i det
opsøgende salg.
Dine væsentligste opgaver vil være at:
·
·
·
·

foretage behovsafdækning med potentielle
investorer.
præsentere investeringsprojekter.
lukke investeringsaftaler.
pleje relationer og sikre gensalg.

Din profil
Vi forventer, at du har en tung salgsbaggrund og
solid erfaring med f.eks. salg og rådgivning inden for
investerings-/pensions-/finans-/leasingbranchen
eller lignende. Du er dygtig til at skabe tillid og har
gode kompetencer i forhold til tal og relevant
skattelovgivning. Således kan du rådgive potentielle
investorer om projekternes indflydelse på deres
formue- og skatteforhold.
En hverdag med mange bolde i luften tiltaler dig, og
du arbejder struktureret med CRM som et
støtteværktøj. Som person er du
Sales Management er specialiseret i search & selection af kommercielle
nøglemedarbejdere, som kan skabe resultater og udvikling.
Se mere på www.sales-management.dk

konkurrenceminded og gør, hvad der skal til for at
være blandt de bedste – du er resultatorienteret,
flittig, ordholdende, tillidsskabende og ærgerrig.
Du motiveres af en selvstændig hverdag med højt
til loftet, hvor du møder spændende personer og
dine egne indsatser er afgørende for din succes og
din aflønning.
Om Obton
Obton administrerer i dag investeringer for over 10
mia. kr. på vegne af mere end 2.000 investorer.
Samlet har Obton-koncernen, herunder Obton A/S
og Koncenton A/S mere end 80 medarbejdere.
Obton henvender sig til private og
selskabsinvestorer, som ønsker stabil formuevækst.
Obton har hovedkontor i Aarhus. Se mere på
www.obton.dk
Du tilbydes
Med base på Obton’s flotte hovedkontor i Århus
tilbydes du en yderst attraktiv gagepakke
bestående af fast grundløn, provision og bonus. Der
er højt til loftet og targetlønnen er på +1.2 mio. kr.
Sales Management varetager
rekrutteringsprocessen, så søg dette spændende
job ved at sende din ansøgning og CV mrk. ”Obton Investeringskonsulent" til
job@sales-management.dk For yderligere
spørgsmål kontakt Lars Schrøder på tlf. 2720 5397.
Vi indkalder til samtale løbende, så send din
ansøgning allerede i dag. Alle henvendelser
behandles fortroligt.
Vi glæder os til at høre fra dig.

