
goenergi a|s er ejet af RAH-koncernen i fællesskab med 2 andre energikoncerner. 
RAH og de 2 andre koncerner udfører i fællesskab kundeservice m.m. for goenergi 
a|s. goenergi a|s har fysiske lokationer i Ringkøbing, Brande, Thisted og Nykøbing 
Mors. Vi er en virksomhed i forandring, der skaber gode muligheder for personlig og 
faglig udvikling. Du kan læse mere på www.rah.dk og www.go-energi.dk.

Salgsleder til goenergi a|s
Vi søger snarest en salgsleder til goenergi a|s.
Om jobbet
Du bliver leder af en fælles kundeservice m.m. med p.t. 14 medarbejdere, der servicerer goenergi a|s.

Dine arbejdsopgaver
• Opgaveledelse af medarbejderne i front- og backoffi ce.
• Koordinering og planlægning af ressourcer og opgaver på de 4 lokationer i goenergi a|s.
• Planlægge, igangsætte, implementere og følge op på opgaver m.m.
• Deltage i kundeservice og salgsarbejde, hvor det er nødvendigt.
• Igangsætte og drive kundevendte kampagner og initiativer.
• Arbejdssted er Ringkøbing, men vil også foregå på de 3 andre lokationer i Brande, Nykøbing Mors og Thisted.

Din profi l og kvalifi kationer
Du er engageret, serviceminded og trives med en travl og afvekslende hverdag. Du er midt i din karriere. Du 
værdsætter, at opgaver løses med kvalitet og ordentlighed samt være en del af et hold. Du har interesse for 
personaleledelse og salg. Du kan sige ja til følgende:
• Kunden er i centrum. 
• Relevant teoretisk baggrund – eks. cand.merc., HD eller lignende – kan være en fordel.
• Specifi kt branchekendskab og -erfaring er også en fordel, men ikke et krav, blot du har mod på at lære og 

mestre nye fagdiscipliner.
• Har hands-on erfaring med anvendelse af sociale medier.
• God til at motivere andre.
• Arbejder selvstændigt, struktureret og omhyggeligt med arbejdsopgaver.
• Et godt overblik og tager initiativ.
• Har gennemslagskraft.
• Ser værdien af, at man lykkes som hold.
• En god kommunikator og formulerer dig frit. Formår at skabe en god relation til kunder såvel som til kolleger.
• Gode dansk- og (gerne) tyskkundskaber i skrift og tale.

Vi tilbyder
En fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesvilkår, der modsvarer dine kvalifi kationer, pensionsordning, 
sundhedsforsikring samt øvrige personalegoder. Stillingen får reference til administrerende direktør Jacob Møller.

Sådan søger du
CV og ansøgning mærket ”Salgsleder” sendes til goenergi a|s, Ndr. Ringvej 4, 6950 Ringkøbing, att. Økonomi- 
og udviklingschef Søren Mortensen eller på salgsleder2020@go-energi.dk. Ansøgningsfrist 10. august 2020.
Ansøgninger behandles løbende. Stillingen vil kunne blive besat inden ansøgningsfristens udløb. Stillingen 
tænkes påbegyndt 1. oktober 2020 – dog gerne før, hvis det er muligt. Har du spørgsmål til stillingen, kontakt Søren 
Mortensen på tlf. 96 74 22 60 eller 20 87 57 03. Ørskov Rekruttering deltager i ansættelsesproceduren.

www.go-energi.dk


