
Lekolar LEIKA er det danske datterselskab i den nordiske koncern Lekolar. Lekolar beskæftiger ca. 350 medarbejdere på nordisk plan. Lekolar udvikler og indretter 
lærende miljøer til både skoler og institutioner. Produktplatformen omfatter blandt andet inventar, møbler, legepladser, legetøj og beskæftigelsesmaterialer. 
Lekolar har hovedkontor i Sverige. Den danske afdeling er beliggende i Glostrup. 

 

 
 
Seriøs uderumskonsulent som sætter kunden i centrum søges til område Jylland  
 
Går du med en sælgerdrøm i maven og har du en baggrund som fx arkitekt, tømrer eller gartner? Vil du være en 
del af en virksomhed i rivende udvikling og motiveres du af gode kollegaer og høj teamspirit, så er det måske dig 
vi står og mangler. 
 

Lekolar LEIKA søger en supermotiveret legepladskonsulent, som selvstændigt kan opsøge og sælge projekter til indretning af 
legepladser, udendørs aktivitetsmiljøer og motions- og sportsområder til campingpladser, beboerforeninger og kommuner. 
 
Dine opgaver vil blandt andet være: 

 Opsøgende salg  
 Afdækning af behov på legeredskaber, multibaner, fitnessudstyr, interaktive udemiljøer og beplantning 
 Sammen med vores landskabsarkitekter at udarbejde skitser til løsningsforslag og færdiggøre præsentationsmaterialet 
 Tilbudsgivning, indhentning af priser hos underleverandører og prisforhandling 
 Besigtigelser på udbudsprojekter og sikre optimal behovsanalyse 

 
Vores forventninger til kvalifikationer og egenskaber  
Har du erfaring med salg af legepladser eller udemiljøer, er det en fordel, men ikke et must.  
 
Som person er du løsningsorienteret, bliver stærkere af udfordringer og kan planlægge og prioritere din egen tid og opgaver samt 
skabe dine egne rammer. Du er Lekolar LEIKAs ansigt udadtil og vi sætter stor pris på, at du altid møder vores kunder på en 
professionel og positiv måde. 
 
Du har en god økonomisk forståelse. IT-systemer er en naturlig og uundværlig del af din hverdag. Du er god til at kommunikere på 
dansk i både skrift og tale. 
 

Vi tilbyder: 
I Lekolar LEIKA vil du være del af et salgsorienteret team med en åben og uformel 
omgangstone. 
 
En fuldtidsstilling med fast løn efter kvalifikationer, en grundig oplæring, bonus, 
pensionsordning, sundhedsforsikring, firmabil, 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. 
 
Finder du stillingen interessant for dig, så modtager vi med stor interesse dit CV samt 
ansøgning på e-mail: marlene.hojhus@lekolar.dk I emnefeltet bedes du notere: Lekolar LEIKA 
legepladskonsulent Jylland. 
 
Hvis du har spørgsmål til rekrutteringsprocessen eller spørgsmål, der ikke besvares i 
ovenstående beskrivelse, er du velkommen til at kontakte vores direktør Jesper Mortensen 
på tlf. 40 15 40 08. 
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