Nyt job?

Brænder du for Lolland-Falster og synes
det er det skønneste sted i verden…?

Hvorfor gør vi det og hvorfor vil vi videre til næste level?
Magasinet Erhverv og Kultur, der sætter fokus på de positive
erhvervs- og kulturhistorier på Lolland-Falster.

Kan du lide selv at bestemme dine arbejdstider…?
Kan du lide at have frihed under ansvar…?
Hvis du kan sige ja til disse spørgsmål, så er du måske den
person Erhverv og Kultur søger…!

Hvis du også:
• Kan lide at sælge…!
• Kan lide at sætte kunderne i centrum…!
• Og være med til at skabe vækst både for dine kunder og
for Erhverv og Kultur…!
Ja – så står du forrest i køen til en samtale hos Erhverv og Kultur!
Nu mangler du bare at kunne sige ja til de næste spørgsmål:
• Din etik og moral er høje værdinormer og du går ikke på kompromis med dem…!
• Et godt salg – er et hvor både kunden, Erhverv og Kultur og du
er 100% tilfredse…!
• Vil du være med til at tage Erhverv og Kultur op på næste
level…!
Så er jobbet jo nærmest dit…!
Det kræver dog til at starte med – at du bliver ansat som
freelance sælger!
Til gengæld skal du så vide, at vi nok giver markedets bedste
provision!
Vi hjælper dig i gang, så du hurtigt kommer til at tjene dine første
penge.

Du kan gå på vores hjemmeside og læse mere om
Erhverv og Kultur… www.erhvervogkultur.net

Har lige fejret 4 års jubilæum her i august. Magasinet blev etableret i overbevisning om, at det er tvingende nødvendigt at rette
fokus på landsdelens positive historier og få dem fortalt vidt og
bredt, hvis landsdelen skal have styrket sit image.
Og viljen til at fortælle de gode historier er til stede. Seneste
eksempel er den massive tilslutning vi oplevede til #lollandfalsterlovestorm. Erfaringen herfra er, at eﬀekten er stor, hvis man
er fælles om at løfte udfordringen. Magasinet Erhverv og Kultur
har nu i 4 år bidraget til at styrke Lolland-Falsters image og det
ønsker vi at fortsætte med.
I dag fortæller vi de gode historier til vores læsere primært i
kommunerne Lolland, Guldborgsund og Vordingborg. Men
hvorfor ikke udbrede landsdelens gode historier til det øvrige
Danmark?
Kan du se dig selv som den person vi mangler for at nå videre
frem mod vores mål?
Så kontakt Erhverv og Kultur på telefon eller send
din ansøgning på mail for nærmere oplysninger:
Tim R. Larsen – Mobil 2117 4277
Mail: tim@erhvervogkultur.net

