
 
Restaurant 2 Night søger dygtig telefonsælger 

 

           - bliv del af et stærkt team hos R2N 

 
 

www.r2n.dk 

Vi søger selvstændige og dygtige phonere/telesælgere til at udbrede R2N i Danmark. 
 
Hvem er du? 
 Du brænder for salg. 

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

 Du har et højt drive og udpræget sans for salg med 
telefonen som dit primære værktøj. 

 Du er selvstændig og kan strukturere din egen tid. 

 Du er velformuleret både på skrift og i tale. 

 
 
Det er en fordel, hvis du har erfaring fra telemarketing eller et andet salgsrelateret job. Din 
erfaring er dog ikke altafgørende – vigtigst er at du har et stort gåpåmod og ikke lader dig 
slå ud af et nej. 
 
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: 
I jobbet som sælger, vil din primære opgave være 
opsøgende salg på telefon til nye samarbejdspartnere. 
Du vil få ansvar for at formidle R2N-konceptet til 
restauratører i forskellige geografiske områder. Målet 
er at lukke samarbejdsaftaler over telefonen eller 
eventuelt booke møder til vores restaurant-
koordinatorer. 
 
Vores kontor ligger på Strøget i København i et 
kontorfællesskab med rigtig god stemning, stærkt 
sammenhold og de bedst tænkelige faciliteter. 

 
Arbejdstid:  
Du disponerer som udgangspunkt selv din tid. Vi fastsætter i fællesskab nogle mål og 
evaluerer løbende. Du har mulighed for at arbejde både fra vores kontor og hjemmefra alt 
efter hvad der passer bedst. 
 

 
Aflønningen kan enten bestå af en meget konkurrencedygtig timeløn eller provision uden loft. 

 

 
Hvor sender du din ansøgning til? 
Send din ansøgning med CV 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

