
 

 

Sales Development Specialist 

Studerende, deltid Opslået 01. december 2021 

Januar, 2022 København 

Recruitment made easy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du hjælpe virksomheder med at finde den rigtige person til ethvert job? 
 

Hjælp os med at få flere kunder som Fritz Hansen, GreenGo Energy, NOAA 

Partners, Blonde.inc og lignende - også uden for Skandinavien. 

 
Hvis du vil være med til at gøre det nemmere for små at mellemstore 

virksomheder at finde den rigtige person til ethvert job har du nu muligheden. 

Vi søger en ambitiøs salg & marketings profil, der ønsker at udvikle sine 

kompetencer indenfor inbound marketing og btb SaaS salg. Du kommer i 

denne rolle til at arbejde tæt med vores CEO med henblik på at booke demoer 

og hjælpe kunder få succes med HiTalento. 

 
Hvem er hitalento.com? 

 

Vores mission er at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at få flere 

ansøgninger til ledige stillinger - spare tid og penge på deres rekrutteringer. 

HiTalento gør det nemt at finde den rigtige person til ethvert job. 

 
Primære opgaver, men ikke begrænset til 

 

• Kontakt med nye kunder via e-mail og Teams 

• Leadgenerering i tæt samarbejde med Salg & Marketing  

• Løse Marketing opgaver i en SaaS / Tech start-up



 

 

Hvem er du 
 

• Ambitiøs, udadvendt, team player og resultatorienteret  

• Du har teknisk flair (HubSpot er vores salg og marketing CRM tool)  

• Du trives med korte effektive møder, fysisk eller over Teams 

• Fordel hvis du har erfaring med kundekontakt fra lignende stilling 

• Du kan formidle egne idéer og viden, kort og enkelt 

• Du ønsker at arbejde imellem 10-25 timer om ugen 

 
HiTalento tilbyder 

 

• Kontorlokaler i KBH 

• Frokostordning og gratis kaffe 

• En sjov arbejdsplads med en uformel omgangstone 

• En arbejdsplads hvor du får mere ansvar i takt med at virksomheden vokser 

 
Interesseret? Ansøg her. Under ‘Om’ i ansøgningsformularen, må du gerne 

med få ord fortælle os hvorfor, at du er det rigtige match til stillingen. Vi glæder 

os til at høre fra dig! 

 
Du kan besøge os på www.hitalento.com 

 
For mere information eller spørgsmål kontakt os på: 

frederik.duckert@hitalento.com 

https://applicant.hitalento.com/position/d0814298-19d0-49e5-b65b-943af7980175
http://www.hitalento.com/
mailto:frederik.duckert@hitalento.com
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