
 

Restaurant 2 Night søger dygtige tele-sælgere 

 

           - bliv en del af vores salgsteam 

 
 

www.r2n.dk 

Vi søger selvstændige og dygtige studerende til at udbrede R2N i Danmark. 

 

Hvem er du? 

• Du søger et godt job, der kan supplere din SU 

• Du er ambitiøs og resultatorienteret 

• Du er selvstændig og kan strukturere din tid 

• Du er omstillingsparat og en god formidler  

• Du har talegaverne i orden og er god på telefonen 

• Du er energisk og lader ikke et ”nej tak” slå dig ud 

 

 
Det er et plus 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 bookingplatform startet i 2009 

• Via vores app formidler vi reservationer og skaber mersalg hos restauranter og caféer 

• Vi har et tæt samarbejde med spisestederne og tilbyder markedets bedste tjeneste 

• Vores koncept får stor ros af både brugere og samarbejdspartnere 

• Vi lever af at yde god service og skabe kvalitetsoplevelser 

 

 

 

Arbejdet: 
Din primære opgave bliver at rekruttere flere spisesteder til 

R2N-netværket. Du får direkte kontakt med restauratørerne 

og rig mulighed for at teste dine evner inden for salg, 
formidling og service. Du kommer til at sælge over 

telefonen samt evt. booke og gennemføre salgsmøder. 

 
Vores kontor ligger ved Rådhuspladsen i København i et 

kontorfællesskab med rigtig god stemning, stærkt 

sammenhold og de bedst tænkelige faciliteter. 

 

 

 

Arbejdstid: Vi forventer at du arbejder 7-15 timer om ugen, men vi har forståelse for, at der kan 

være perioder, hvor travlhed på studiet gør, at der kan lægges færre timer.  
 

Løn: Konkurrencedygtig timeløn (evt. kombineret med provision) 

 

 
Hvor sender du din ansøgning til? 

Send din ansøgning med CV og vellignende billede til Partner, Per Boetius Andersen på 

per@r2n.dk. Ved spørgsmål til stillingen ring 3095 0029. Vi glæder os til at møde dig! 

mailto:per@r2n.dk

