
 
Restaurant 2 Night søger dygtig salgskonsulent 

 

           - bliv vores nye repræsentant i Aarhus 

 
 

www.r2n.dk 

Vi søger en selvstændig og dygtig medarbejder til at repræsentere R2N i Aarhus. 
 
Hvem er du? 
 Du søger et godt og fleksibelt deltids-/studiejob. 

 Du er ambitiøs og motiveret af at yde gode resultater. 

 Du er selvstændig og kan strukturere din egen tid. 

 Du er velformuleret både på skrift og i tale. 

 Du har en tillidsvækkende fremtoning. 

 Du er god til at omgås forskellige typer mennesker. 

  
 
Det er en fordel at have erfaring med salg, men motivation er langt det vigtigste. Ligeledes 
er det en fordel at have kendskab til restaurationsbranchen, men ikke et krav. 
 
Hvem er vi? 
 Restaurant 2 Night ApS (www.r2n.dk) er en internetvirksomhed startet i 2009. 

 Vi formidler reservationer på +150 spisesteder – primært i Storkøbenhavn. 

 Vores service er gennemtestet og får stor ros af konceptets brugere. 

 Vi lever af at yde god service og levere kvalitetsoplevelser til brugerne. 

 Vi har et nært samarbejde med restauranterne og tilbyder markedets bedste produkt. 
 

 

Arbejdet: 
Din primære opgave bliver at rekruttere spisesteder til 
R2N-netværket i Aarhus og omegn. Du får personlig 
kontakt med restauratørerne og rig mulighed for at 
teste dine evner inden for salg, kommunikation og 
service. 
 
Da vores kontor ligger i København, vil du primært 
arbejde hjemmefra. Løbende vil vi arrangere 
salgsmøder i København, så teamet kan mødes og 
udveksle erfaringer. 

 
Arbejdstid:  
Du disponerer som udgangspunkt selv din tid. Vi fastsætter i fællesskab nogle mål og 
evaluerer løbende. Vi forventer, at du lægger mellem 10 og 20 timer ugentligt. 
 

 
Aflønningen kan enten bestå af en fast timeløn eller en kombination af grundløn og provision 

 

 
Hvor sender du din ansøgning til? 
Send din ansøgning med CV og vellignende billede til Partner, Per Boetius Andersen på 

email@r2n.dk. Husk at skrive, hvilken stilling du søger. Ved spørgsmål ring 3095 0029.  

Vi glæder os til at høre fra dig! 

mailto:email@r2n.dk

