
Jobbeskrivelse
Du skal sammen med gode kolleger være med til at sælge person-
lige huse i Midtjylland. Du får base på Milton Huses nyetablerede 
kontor i Viborg og har sammen med dine dygtige kollegaer ansva-
ret for salg i samarbejde med afdelingschefen for regionen. 
Herudover er det din opgave at bidrage til, at vi lever op til Milton 
Huses kundeløfte ”Personlige huse bygget med omhu” igennem 
exceptionel rådgivning af kunderne omkring husvalg, materialer, 
planløsning, placering af hus på grund, økonomi mm.
Du får en meget selvstændig rolle og en meget alsidig hverdag, 
hvor du arbejder med dine egne leads, som kan være på vidt for-
skellige trin i kunderejsen. Det er derfor vigtigt, at du har kendskab 
til byggebranchen og erfaring med kunderådgivning i en længere-
varende salgsproces. 

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

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
Gode kollegaer og en plads på holdet i en stilling med en bred 
kontaktflade, hvor du vil få en alsidig hverdag.  
I Milton Huse vil du opleve, at vi har fokus på bolden. At vi har det 
sjovt på banen og alle i organisationen spiller sammen for at vinde 
markedsandele. Vi træner hver dag for at komme endnu højere op 
på lystavlen hos nybyggerne. Målet er klart - er du? 

Vil du med på holdet?
Send dit CV inkl. ansøgning og motivation for jobbet til 
job@miltonhuse.dk hurtigst muligt. Der vil blive afholdt samtaler 
løbende, da stillingen ønskes besat snarest.
Ansøgningsfrist: 13. November 2019

Har du spørgsmål? 
Kontakt gerne afdeliingschef for Midtjylland, Bjarne W. Kristensen 
på tlf. 92 82 04 82 eller bwk@miltonhuse.dk.

Milton Huse er en solid familieejet virksomhed fra 2013. Siden opstarten har vi oplevet stor vækst og leverer et positivt regnskab år efter år. Dette er bemærket med Børsens  
Gazelle pris i 2017 og igen i 2018. I 2019 bygger Milton Huse mere end 500 huse. Det giver nybyggere tryghed i at vælge Milton Huse som professionel samarbejdspartner  

og for dig, at vælge Milton Huse som arbejdsplads. Hovedkontoret har til huse i Horsens. Mød dine kommende kollegaer på miltonhuse.dk, læs mere og følg os på sociale medier.

Erfaren byggerådgiver

Milton Huse, Midtjylland søger

Vi glæder os til at høre fra dig.


