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Byggerådgiver
Milton Huse oplever en fantastisk succés, og derfor søger vi

endnu en byggerådgiver til vores kontor i Herlev
Jobbeskrivelse
Du skal sammen med gode kolleger være med til at sælge person-
lige huse på Sjælland. Du får base på vores kontor i Herlev og har 
sammen med dine dygtige kollegaer ansvaret for salg i samarbejde 
med vores afdelingschef for Sjælland Claus Sjøgreen.

Herudover er det din opgave at bidrage til, at vi lever op til 
vores kundeløfte ”Personlige huse bygget med omhu” igennem 
exceptionel rådgivning af vores kunder omkring husvalg, materialer, 
indretning, placering af hus på grund - økonomi mm.

Et indgående kendskab til Nord- og Østsjælland og en bopæl i 
nærheden af Herlev vil være en fordel. 

Din profil
· Naturligt salgstalent; Du har viljen til at ville lykkedes.
· Kendskab til byggebranchen og gerne til typehuse.
· Professionel og tillidsvækkende fremtoning.
· Proaktiv og resultatorienteret personlighed med en positiv indstilling.
· Gode samarbejdsevner og formidlingsevner.
· Lukketeknik og screening er ikke fremmedord for dig.

Dine kunder vil være i gang med den største investering i deres liv. 
Det er derfor vigtigt, at du sætter en ære i at følge tingene til dørs 
og sikrer, at dine kunder får en god oplevelse fra dag 1. 

Vi tilbyder
· En spændende og udfordrende arbejdsdag
· Frihed under ansvar 
· Resultatorienteret individuel gagepakke inkl. attraktiv grundløn
· Indflydelse på slagets gang

Milton Huse er en familieejet virksomhed, hvor der ikke er langt fra 
tanke til handling, hvilket gør os til en meget attraktiv arbejdsplads, 
fordi du får lov at afprøve gode idéer. 

Milton Huse har en yderst sund økonomi, så vi er her også imor-
gen, og vi blev i 2017 kåret til en af Børsens gazeller. Du vil blive 
en del af en virksomhed, hvor tonen er meget uformel, og hvor vi 
anser os selv som en stor familie.

Vil du med på holdet?
Send en ansøgning til cls@miltonhuse.dk hurtigst muligt. Angiv ven-
ligst ”Byggerådgiver - Herlev” i emnefeltet og vedhæft ansøgning og 
CV som PDF. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
ringe til Claus Sjøgreen på mobil 23 84 17 47.

Har du lyst til at være med på en spændende rejse 
sammen med gode kolleger, hører vi meget gerne 
hurtigt fra dig...

Milton Huse har eksisteret siden 2013 og oplever kæmpe vækst. I 2017 har vi solgt mere end 450 huse, og har høje forventninger til 2018. 
Vi sælger nybyggede parcelhuse til familier i hele landet.  

Milton Huse sætter en stor ære i at levere personlige huse bygget med omhu.


