
BELYSNINGSKONSULENT TIL PROJEKTAFDELINGEN  
HOS LIGHT-POINT

Er du udadvendt og har du en finger på pulsen, når det angår projektmarkedet i sin helhed? Så har vi 
det helt rigtige job til dig!

Vi søger erfarne belysningskonsulenter, der allerede har et eksisterende netværk, såvel som en god berørings 

flade i markedet. Er det dig?

HVEM ER DU?
DINE PRIMÆRE ARBEJSOPGAVER
• Salg- og belysningsrådgivning.

•  Ansvarlig for eget distrikt/segment

•  Budgetansvarlig

•  Ansvar for servicering og videreudvikling af eksisterende og potentielle nye kunder inden for vores  

 kundesegment.

•  Orientering om nye projekter og udviklinger

•  Løbende rapportering og status på projekter samt budget

•  Indgå i et tæt samarbejde med vores eksisterende salgsteam i projektafdelingen

LIGHT-POINT AS  |   GRØNNEGADE 3  DK-1107 COPENHAGEN  DENMARK

TEL +45 7025 5525  |   INFO@LIGHT-POINT.COM  |   L IGHT-POINT.COM  |   #L IGHTPOINTCOM



DINE KVALIFIKATIONER
• Du har branchekendskab og kommer fra en lignende stilling

• Du har allerede opbygget et stærkt netværk med langvarige kunderelationer

•  Du kan håndtere og projektere forskellige lyssætninger

•  Du har passion for design og indretning som gør at lyssætningen er den korrekte for projektet og kunden

•  Du er stærk i BTB kunder

•  Du er stærk i salg og kommunikation

•  Du er struktureret og vant til at arbejde selvstændigt og brænder for salget i marken

•  Du er team player og sigter efter vores fælles målsætninger

HVEM ER VI?
OM OS
LIGHT-POINT er et af de førende belysningsfirmaer i Danmark og har eksisteret siden 1995. Vi er en dynamisk 

og innovativ virksomhed, der designer, producerer, distribuerer og sælger vores eget program af design-

lamper i Danmark og i udlandet. Vi rådgiver desuden indretningsfirmaer og arkitekter om belysning til større 

og mindre projekter.

 
V I  T ILBYDER 

• En fuldtids stilling i en spændende og udviklende virksomhed

• Mulighed for at præge og bidrage til din egen samt vores fælles succes i LIGHT-POINT

• Du arbejder eksternt i marken hos kunderne, har en kontor arbejdes plads i virksomheden samt fra  

 en Evt. hjemme arbejdes plads efter aftale.

• Mulighed for firmabil

• Fast løn med mulighed for bonus ordning

INTERESSERET?
Har du yderligere spørgsmål til stillingen kan du kontakte vores Projektansvarlige:  

Peter Schultz Telefon +45 51518080 eller psc@light-point.com.

VIDSTE DU?
At Børsens Gazelle i 2016, 2017 og 2018 udnævnte os som Gazelle virksomhed? At der er mere end 1200 

designs i produktion fra LIGHT-POINT?
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