
Lekolar er det danske datterselskab i den nordiske koncern Lekolar. Vi beskæftiger ca. 370 medarbejdere på nordisk plan og udvikler samt 
indretter lærende miljøer til både skole og institutioner. Produktplatformen omfatter blandt andet møbler, legepladser, legetøj og 

hobbymaterialer. Lekolars danske salgskontor ligger i Glostrup, lige ved stationen. Vi har en tydelig CSR-politik med etisk regelsæt for 

vores leverandører samt er ISO9001- og ISO14001-kvalitets- og miljø-certificerede. Vi arbejder aktivt med at implementere FN’s 
Verdensmål i hele vores forretning og har fokus på cirkulær økonomi, miljømærkning af produkter samt bæredygtighed til fremtidens 

læringsmiljøer i nordiske daginstitutioner og skoler. 

 

 

 
Lekolar A/S  •  Sydvestvej 21, 4. sal - 2600 Glostrup    •   Telefon +45 70 20 60 80   •   www.lekolar.dk 

Junior-salgskonsulenter søges til hhv. distrikt Sjælland, Fyn og Jylland 
 
Er du klar til at kickstarte din salgskarriere i en spændende virksomhed, og vil du udvikle dig i en stilling 
med mange muligheder?  
 
Det bliver din opgave at være med til at udvikle distriktet i et tæt samarbejde med projektchefen, hvor 
I sammen aftaler forskellige aktiviteter til såvel nye som eksisterende kunder. 
 
Du får en opsøgende rolle, hvor din primære opgave bliver at sælge markedets største og bredeste 
produktsortiment inden for kategorierne møbler, legetøj og hobbyartikler til børneinstitutioner og 
skoler.  
 
Du brænder for at skabe og vedligeholde en tæt relation til nye og eksisterende kunder.  
 
Du kommer til at arbejde selvstændigt ud fra din bopæl, men bliver en del af et team, hvor alle 
arbejder målrettet mod kunderne, både via webshop, hjemmesiden og på vores kontor i Glostrup. 
 
Vores forventninger til dine kvalifikationer og egenskaber  
Stillingen kræver, at du har en god forretningsforståelse. IT-systemer er en naturlig og uundværlig del 
af din hverdag. Du er god til at kommunikere på dansk på skrift og i tale.  
 
Som person er du resultat- og løsningsorienteret. Du arbejder struktureret, og du er dygtig til at skabe 
og vedligeholde gode relationer. Du er Lekolars ansigt udadtil og vi forventer, at du altid møder vores 
kunder på en professionel og positiv måde.  
 
Dine forventninger bliver opfyldt 
Du bliver tilbudt en fast løn, bonus, pensionsordning, sundhedsforsikring, mobiltelefon, computer, og 
hvad der ellers skal til for at give dig de bedste arbejdsbetingelser. 
 
Tiltrædelse: Når rette person viser sig. 
Ansøgningsfrist:  Ingen fast dato.  
 
Ansøgning samt CV bedes sendes til HR Marlene Højhus via mail:  marlene.hojhus@lekolar.dk 
Har du spørgsmål til stillingen, som ikke fremgår af ovenstående beskrivelse, er du velkommen til at 
kontakte Salgsdirektør Klaus Sindberg på telefon 81 75 61 76.                                                                  

http://www.lekolar.se/
mailto:marlene.hojhus@lekolar.dk

