INVESTERINGSKONSULENT
”Professionel og
personlig kundekontakt
er min primære opgave
og jeg bliver motiveret,
når jeg kan mærke, at
investorerne lærer noget
nyt igennem vores
indsigter og dialoger”.
John Sloth, partner og
investeringschef i
Koncenton.

Er du klar til nye udfordringer i en virksomhed, hvor der er høje
ambitioner og fart over feltet?
DIN SALGSKARRIERE HOS OS
Som investeringskonsulent hos os får du:
•
•
•

En solid grundløn, en attraktiv provisionsordning uden loft og en god bonusordning
samt pension
Muligheden for at være en del af en succes og en arbejdsplads, hvor vi har fokus på
individet
En arbejdsplads, hvor du får indflydelse og stor mulighed for udvikling

Koncenton er en succesfuld virksomhed, der udbyder investeringsprojekter med boligejendomme i Danmarks største byer. Vi sidder i et åbent kontorlandskab sammen med vores
søsterselskab, Obton, der udbyder investeringer i sol- og vindenergi. Til sammen er vi 100
medarbejdere.
ER DU EN TOP PERFORMER?
Du vil hurtigt få et indgående kendskab til vores produkter, og du kommer ud og møder
spændende mennesker med formue. Det er din opgave at præsentere vores
investeringsmuligheder over for kunden og således udfordre den måde, hvorpå de i dag
forvalter deres økonomi og skatteforhold.

Vi investerer i vores
medarbejdere og
bestræber os konstant
på at udvikle vores
kompetencer og udnytte
nye muligheder. Til
gengæld forventer vi, at
vores medarbejdere
investerer i vores
virksomhed gennem flid,
glæde, handlekraft og
vindermentalitet.
Læs mere om os på:
www.koncenton.com

Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores interne konsulenter, som åbner døre til
mulige investorer, hvorefter du skaber salget. Din arbejdsdag veksler mellem tid på landevejen,
møder med eksisterende og potentielle investorer og dertilhørende rådgivende samt
opfølgende kontorarbejde. Det er vigtigt, at du som investeringskonsulent er et positivt
menneske med en vindende mentalitet, der kan motivere dig selv, når du i hverdagen tilbringer
en del tid alene.
Som top performer i Koncenton ofrer du det, der skal til for at opnå succes.
VORES FORVENTNINGER TIL DIG
Som investeringskonsulent er det vigtigt, at du er imødekommende, viljestærk og at du tør
udfordre dem du sidder over for. Flair for økonomi og generel menneskeindsigt er desuden
vigtige faglige egenskaber i denne stilling.
Derudover forventer vi, at:
•
•
•

Du er fuld af gåpåmod og er hurtig til at tilegne dig ny viden
Du kan skabe kontakt, vække tillid samt afholde møder af høj kvalitet
Du har et stort personligt drive og engagement, der fører til resultater

Vi er en ambitiøs virksomhed, som vil være Danmarks stærkeste investeringsalternativ og dette
bliver vi bl.a. ved at værne om vores værdier, flid – glæde – handlekraft – vindermentalitet.
SEND DIN ANSØGNING
Søg stillingen ved at sende din ansøgning og CV til HR-afdelingen på job@koncenton.com. Skriv
gerne ”Investeringskonsulent” i emnefeltet. Skulle du have spørgsmål til stillingen, er du
velkommen til at kontakte partner og investeringschef, John Sloth på tlf. 6038 4829.

