CRETOGRUPPEN LEVERER JURIDISKE TJENESTER TIL NÆRINGSLIVET. I TILLEGG INVESTERER SELSKAPET I SMÅ OG STORE
VIRKSOMHETER. CRETOGRUPPEN TILBYR BISTAND TIL FORVALTNING AV FAST EIENDOM, HERUNDER BISTAND TIL VALG AV
SELSKAPSSTRUKTUR, RESTRUKTURERINGSPROSESSER, BISTAND KJØP/SALG AV VIRKSOMHETER HERUNDER EIENDOMSSELSKAPER,
BISTAND TIL GJENNOMFØRING AV DUE DILLIGENCEPROSESSER, UTLEIE-RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED INNGÅELSE/FORNYELSE AV
LEIEKONTRAKTER, REGNSKAPSFØRING HERUNDER RÅDGIVNING/OPPFØLGING AV JUSTERINGSBESTEMMELSER, INNKREVING AV
HUSLEIE SAMT VAKTERMESTERTJENESTER. CRETOGRUPPEN HAR I DAG 9 ANSATTE. Vi søker nå etter

MARKEDS- OG SALGSANSVARLIG

Vi søker en selvstendig, kreativ og engasjert person som skal bistå vårt etablerte og solide
fagmiljø. Rollen innebærer ansvar for å ivareta CretoGruppens markedsarbeid kombinert
med å delta aktivt i salg av våre produktområder.
Din hovedoppgave vil være å få kommunisert godt ut i markedet CretoGruppens tjenesteog produktområder kombinert med å skape gode kunderelasjoner. I dette ligger å






videreutvikle og gjennomføre markedsplaner
utvikle og ivareta aktivitetsplaner overfor eksisterende og potensielle/nye kunder
utvikle og drifte CretoGruppens kommunikasjonsplattformer inkludert hjemmeside,
Creto-blogg og sosiale medier
delta i salg av våre ulike produktområder
delta i gjennomføring av konkrete prosjekt - spesielt i Creto Megling

Du er utdannet og/eller har sterk interesse for markedsføring og salg.
Du er initiativrik og vil trives med å bygge gode relasjoner både internt og eksternt mot
kunder og samarbeidspartnere.
Relevant produkterfaring vil bli vektlagt men er ikke avgjørende. For oss er det viktig at du er
engasjert, nysgjerrig og sulten på skape resultater. Du er utadvendt, har kremmerånd og
svært god til å uttrykke deg både muntlig og skriftlig.
Vi tilbyr deg en selvstendig rolle i et støttende arbeidsmiljø. Vi består av et meget erfarent
og faglig sterkt team som samarbeider i hverdagen og har felles mål. Vil du bli en av oss?
Se gjerne www.creto.no for nærmere informasjon og/eller ta gjerne kontakt med AVANTAS v/
Hanne Haug Fremo på epost hanne.fremo@avantas.no ev. tlf 982 12 455 eller CretoGruppen
v/Kirsten Setsaas på epost ks@creto.no ev. tlf 982 39 625.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt inntil annet er avtalt.

