
 Mødebooker 
 For AB Byggeprofiler A/S

Vil du være med til at skabe udvikling og resultater hos AB Byggeprofiler? Så er det dig, vi 
mangler til vores team.

Til vores hovedkontor søger vi en kollega, der kan skabe resultater og booke møder til vo-
res konsulenter, således at vi får fortalt nye kunder, hvorledes vi kan være en værdiskabende 
samarbejdspartner for dem. Vores mål: Vi vil være i kundernes ”top of mind”, når de tænker på 
tag- og facadeløsninger samt støbedæk. Samtidig vil vi være en partner der skaber værdi, lytter 
og rådgiver i forbindelse med diverse byggeprojekter.

Dig som person
Som person har du et højt energiniveau og gåpåmod, og du lader dig ikke slå ud af afvisninger. 
Du besidder et drive der gør, at du dagligt når dine mål. 

 –  Du er struktureret
 –  Du er en god lytter
 –  Du evner at søge emner frem på egen hånd
 –  Du lader dig ikke slå ud af et ”nej”
 –  Du taler flydende dansk
 –  Du har en vis kendskab til dansk geografi
 –  Du kan anvende Office pakken: Excel, Outlook
 –  Har du erfaring med byggeri, er dette en fordel - men ikke et krav
 –  Har du erfaring som mødebooker, er dette en fordel - men ikke et krav

Om jobbet
Du får egen kontorplads på vores hovedkontor i Nørresundby, hvor du får mulighed for at 
sparre med dygtige kollegaer. 

 –  Et fleksibelt studiejob
 –  Ca. 8 timer ugentligt 
 –  Stillingen er nyoprettet

Har du energien og evnerne til at blive en succes hos os? 
Du booker din egen jobsamtale hos Rune Osmundsen på tlf: 20601110 - her er det din første 
opgave at komme igennem nåleøjet.  

Ansøgningsfrist d. 15/01-2018. 
Vi indkalder løbende til samtaler og ansætter, når vi har fundet den rigtige telefonstemme.

Om AB Byggeprofiler
AB Byggeprofiler A/S er dansk distributør af Plannja, Ruukki, Rau, James Hardie og Kaphs. 

”Vi går ikke på kompromis med kvaliteten”

AB Byggeprofiler er en innovativ og fremsynet virksomhed. 
Vi er din totalleverandør af blandt andet strækmetal, sandwichpaneler, tag, tagrender, facade-
profiler, facadekassetter og løsninger til støbning af etagedæk samt produkterne HardiePlank 
og HardiePanel.

Vi arbejder målrettet på at skabe fleksible og kvalitetsbevidste løsninger til både små og store 
byggeprojekter i hele landet. Vi har mange års erfaring som samarbejdspartner med både 
arkitekter, håndværkere og bygherrer, hvilket medfører at vi har forståelse for et projekts ud-
vikling og faser. Vi har et stærkt og godt kendskab til branchen qua et personale med masser 
af anciennitet, som har en bred viden og faglige kompetencer inden for byggeri.

AB Byggeprofiler A/S
Adr: Virkelyst 11
9400 Nørresundby
Tlf: 9810 1111 

Kontakt Rune Osmundsen
Tlf: 2060 1111
Ansøgningsfrist: 
D. 15/01-2018

Er du den
nye brik?


