Fedt studiejob: Er du vores nye
promoter?

Er du udadvendt, energisk og god
til at kommunikere med mange
forskellige slags mennesker? Er
du resultatorienteret og elsker du
udfordringer? Så er jobbet som
promoter hos TADAA! lige noget
for dig!
TADAA! er en fleksibel
delebilsordning målrettet beboere
i boligforeninger, kollegier og
andre fællesskaber, der ønsker at
give deres beboere billig og nem
adgang til transport. TADAA! giver
beboerne friheden ved en bil uden
de udgifter og det besvær som kan
høre med til at være bilejer. Det
gør vi, ved at tilbyde en attraktiv
delebilsordning, hvor brugerne
tegner et abonnement på intelligent
og elektrisk mobilitet - til en fast, lav
abonnementspris.
Vi søger lige nu 2-4
studentermedhjælpere, der
har mod på at være TADAA!’s
proaktive ansigt udadtil, og sikre at
forbrugerne bliver mødt i øjenhøjde,
får en inspirerende oplevelse og
ikke mindst får lyst til at blive en del
af TADAA!-familien.
Som promoter bliver du en del
af vores energiske TADAA!-hold,
hvor du vil modtage opgaver

lige fra afholdelse og deltagelse i
informationsmøder, messer, sociale
arrangementer i boligforeninger
til andre slags events med henblik
på salg af TADAA!-abonnementer
til slutbrugerne. Dine opgaver
vil oftest have Horsens som
udgangspunkt og du vil have et tæt
samarbejde med dine kolleger på
TADAA!-holdet. Dine arbejdstimer
vil variere fra omkring 5-10 timer i
ugen, og det vil primært være aftenog weekendarbejde.
Som promoter skal du have en
brændende lyst til at være på, have
evnen til at være i øjenhøjde med
mange forskellige forbrugere og så
skal du kunne sælge.
Du skal helt præcist kunne:
• Sælge og promovere TADAA!abonnementer
• Have teknisk flair for IT, samt en
generel forståelse for biler og
transport
• Tale flydende dansk
Som TADAA! promoter får du til
gengæld:
• Spændende og varierende
opgaver
• Fleksible arbejdstider tilpasset dit
studie og eksamener
• En fast timeløn på 130,-

TADAA! - delebiler lige ved døren

• Du bliver en del af et energisk og
dynamisk team
Hvem er du:
Som person er du udadvendt og har
mod på nye udfordringer. Du er lige
nu i gang med en uddannelse, og du
har minimum halvandet år tilbage
på dit studie. Erfaringen inden for
salg kan være en fordel - men det er
din personlighed der tæller i sidste
ende. Kørekort er et must.
Interesseret?
Læs mere om TADAA! på TADAAcar.
dk. Ved spørgsmål kontakt da gerne
direktør Søren Skov Bording på tlf.
41 77 24 68 eller HR-chef Cecilie
Højland Strøbech på tlf. 41 77 01 50.
Ansøgning sendes til
hr@insero.com hurtigst muligt, da vi
holder samtaler løbende.
Jobstart vil være omkring 1.
december 2016.
Vi glæder os til at modtage din
ansøgning!

