
DESIGNA producerer dansk designede køkkener, bad og garderober til din hverdag på vores egen, moderne fabrik i Danmark. 
Vores hjerte banker for godt design, hvor form og funktion skaber daglig glæde til fornuftige priser.

Til vores køkkenbutik på Amager, søger vi en ambitiøs og 
udadvendt køkkenkonsulent med flair for rådgivningsba-
seret salg. 

Vi søger en person, som har ønsker om at gøre langvarig 
karriere i indretnings- og køkkenbranchen med et drive 
og vilje til at blive blandt de dygtigste i branchen. 

Salg er således dit udgangspunkt og er der, hvor du befinder 
dig som en fisk i vandet. Du har naturligt flair for at vinde 
kundernes tillid, afdække deres behov og afslutningsvis 
lukke ordren, når du har chancen. Du trives med at sparre 
med dine kollegaer om, hvordan I får endnu flere kunder i 
butikken til at sige ”ja tak”, når de besøger butikken for at 
kigge og få inspiration til at opfylde køkken, bad eller  
garderobedrømmen.

ARBEJDSOPGAVER
Som køkkenkonsulent hos DESIGNA Amager får du en stor 
kontaktflade til både privat- og erhvervskunder samt 
håndværkere. Dine primære opgaver vil være at:

• Rådgive og inspirere kunderne i forbindelse med 
inventarløsninger til deres hjem.

• Medvirke til at servicere og udbygge samarbejdet 
med professionelle kunder.

• Varetage alle salgets faser, herunder projektledelse, 
indkøb og levering.

• Deltage i alle typer af salgsfremmende aktiviteter.

HVAD KAN VI TILBYDE DIG?
Vi tilbyder en fuldtidsstilling med pension, god fast løn og 
provision samt fleksible arbejdstider.

HVEM ER DU?
For at blive taget i betragtning til stillingen, besidder du 
som minimum følgende værdier og evner: 

• Du er kreativ

• Du har interesse for indretning og design. 

• Du er ambitiøs og vil udvikle dig både fagligt 
og personligt.

• Du er udadvendt og holder af at arbejde med 
mennesker og indfri drømme.

• Du er målrettet og resultatorienteret.

• Du kan indgå aktivt og bidrage positivt i en sund 
teamkultur. 

TILTRÆDELSE
Så snart som muligt. Eventuelle spørgsmål kan rettes til 
indehaver Jesper Birkeland på tlf. 22 71 87 22. 

Lyder ovenstående som drømmejobbet, og kan du ikke 
vente med at arbejde sammen med andre ligesindede i et 
miljø, hvor det ikke er begrænsningerne, med derimod 
mulighederne der er dagsordenen? 

Så fortæl os, hvorfor vi skal møde dig. Send dit CV til HR 
chef Karen Cederkrantz på hr@designa.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

AMBITIØS KØKKENKONSULENT 
TIL DESIGNA AMAGER 
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