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Er du nysgerrig på salg og på at arbejde med dig selv som dit vigtigste redskab? Har du lyst til at 
prøve kræfter med at bygge relationer og udfordre dig selv og din læring henad vejen? 

Så kunne en praktikplads hos intomedia inden for B2B-salg være din mulighed for at få stillet din 
nysgerrighed, få reel læring og erfaring i rygsækken og bygge et fantastisk netværk.

Vi søger lige nu en dygtig og energisk praktikant til vores salgsteam.  Her bliver du en del af et 
åbent og socialt team, hvor du får mulighed for at suge til dig af viden og inspiration fra nogle af 
vores dygtige Account- og Key Account Managers og ikke mindst selv prøve kræfter med salgsfag-
et. Vi er klar til at give dig nogle redskaber, som kan vokse sammen med dig, efterhånden som du 
udvikler dig.  

Vores forventninger til dig:
• Du har masser af drive og gåpåmod og trives med udfordringer
• Du er nysgerrig og er ivrig efter at udvikle dine kompetencer både personligt og 
 professionelt 
• Du har lyst til at lære en masse om salg, hvordan man skaber en god kunderelation

Du vil få erfaring indenfor:Du vil få erfaring indenfor:
Som Praktikant i vores salgsteam kommer du til at få indblik i og erfaring med:
• B2B-salg til en lang række virksomheder inden for dansk og udenlandsk erhvervsliv
• Analyse for målgrupper for salget
• Research på potentielle samt nuværende kunder
• Hvordan man udvikler, plejer og varetager en kundeportefølje
• Hvordan man håndterer mindre, mellemstore og nogle af landets største virksomheder

Hvad kan vi tilbyde dig?Hvad kan vi tilbyde dig?
Vi vil meget gerne være med til at dygtiggøre og udvikle dig, og det gør vi i samarbejde, så du får 
ny læring og kompetencer med herfra. Derudover kan vi tilbyde:
•	 En	fleksibel	arbejdsplads,	med	et	attraktivt	og	uformelt	kontormiljø	med	fantastiske	kolleger		
 og masser af humor
• Salgstræning og sparring med dygtige og erfarne sælgere, hvor du løbende vil blive 
 udfordret og få mere ansvar
• Rig mulighed for personlig og faglig udvikling og indsigt i mange forskellige brancher

AnsøgningAnsøgning
Har ovenstående fået dig op af stolen og pulsen i gang? Så send din ansøgning hurtigst muligt til 
Gabriella Madsen på gm@intomedia.dk. Vi glæder os til at læse din ansøgning. 


