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er et familieeid selskap som er engasjert innen import, salg,
service og finansiering av Volkswagen, Audi og koda. MøllerGruppen er Norges
største bilvirksomhet med 2550 medarbeidere, og driftsinntekter i 2006 p 11,5
milliarder kroner. Organisasjonen har en betydelig portefølje av eiendommer –
primært relatert til bilforhandlere, forhandlervirksomhet i Sverige, samt forhandlerog importvirksomhet i Baltikum. For nærmere informasjon, se www.moller.no
Asker og Bærum er en del av det juridiske selskapet Møller Bil Vest
AS, som er et datterselskap i Møller Bil AS. Forruten salg av nye Volkswagen
personbiler og nyttekjøretøy og Audi personbiler, bestr virksomheten av
bruktbilomsetning, autoriserte verksteder samt salg av deler og tilbehør. Selskapet
har 130 medarbeidere og forventer en omsetning i 2008 p ca 700 millioner
kroner.

TIL VR AUDI-AVDELING SØKER VI

Markedssjef
Markdssjefen vil ha som oppgave  oppn høye salgsml og god
lønnsomhet. Vedkommende m aktivt bidra til  viderutvikle den gode
trenden avdelingen er inne i nr det gjelder kundetilfredshet.
Stor arbeidskapasitet og et godt humør er pkrevet. Det er ogs en
stor fordel med høyere økomomisk utdanning. Du m kunne lykkes
sammen med andre samtidig som egne resultatml m ns.
VI SØKER EN PERSON MED FØLGENDE KVALIFIKASJONER:

w Resultatorientert
w Ledererfaring
w Beslutningsdyktig
w Kremmernd
w Kan dokumentere gode salgsresultater innen bil eller andre
kapitalvarer
w Systematisk og mlrettet, men ogs kreativ og utradisjonell nr dette
kreves
VI KAN TILBY:

w En spennende stilling i et offensivt og ungt miljø
w Engasjerte og dyktige arbeidskollegaer
w Nødvendige kurs med gode opplærings- og utviklingsmuligheter
w Ordnede forhold i en solid og fremtidsrettet bedrift

Konkurransedyktige betingelser samt MøllerGruppens pensjons- og
forsikringsordninger vil inng i vrt tilbud.
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig
leder Bjørn Erik Tangen p telefon 24 03 24 03.
Søknad med CV merket ”Markedssjef
Audi” sendes p e-post til Bjørn Erik
Tangen: bjorn.erik.tangen@moller.no
innen 12. februar 2008.
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