
Agent søges!
Agenter søges til Danmarks hurtigst voksende 
erhvervsnetværk, og vi søger agenter over HELE Danmark.

Om netværket / GLOBAL-Network:
GLOBAL-Network er et erhvervs- og salgsnetværk som er opbygget efter værdierne:
1. Det skal være rentabelt – Deltagerne i netværket skal have nye kunder, gode 
    samarbejdspartnere og  endnu bedre leverandører
2. Det skal være friskt – Selvom alle møder er seriøse, så skal deltagerne i netværket hygge sig og der skal være  
    en god atmosfære på møderne, så det giver en et kick videre i dagligdagen.
3. Vidensdeling – Der er mange forskellige brancher, så viden i netværket er enormt, ved næsten       
    hvert møde laver vi gruppearbejde, så deltagerne får ekstra viden og indsigt.
Vi mødes hver anden uge kl. 08.00, og agenten skal selvstændigt opbygge en lokal gruppe.

Profilen der søges:
Den vigtigste egenskab til agenten er at vedkommende kan styre et møde og har humor. Der er tale om et job 
som agent, og stilling vil være freelance baseret og vil maksimalt tage 1 dag om ugen, evt. kan der dobles op så 
stillingen vil tage 2 eller 3 dage. Kandidaten har sin egen virksomhed, og ønsker et nyt forretningsområde, der 
samtidig med en fornuftig indtjening vil generere ekstra omsætning til agentens egen virksomhed, grundet at 
agentens netværk udvides kraftigt.  
Et fornuftigt kendskab til IT samt eget PC udstyr forventes.

Om jobbet:
Jobbet vil primært bestå i at:
• Kontakte potentielle virksomheder om de ønsker at være gæster i netværket
• Forberede dagsorden og præsentation til mødet
• Mødeafholdelse
• Opfølgning og registrering af gæster der har deltaget på mødet

GLOBAL-Network tilbyder:
For den rigtige person vil der være en særdeles attraktiv lønpakke. 
Netværket eksisterer i dag i 40 grupper landet over. Nye agenter vil få alt 
materiale, træning og selvfølgelig den nødvendige support til at drive en 
gruppe. Foruden dette, vil GLOBAL-Network stille systemer, mail, mail 
skabeloner olign. til rådighed, tillige vil GLOBAL-Network forestå en stor 
del af alle de administrative opgaver der er forbundet med at drive 
netværket.

Tiltrædelse ønskes snarest
Kunne du selv eller en anden være 
interesseret i yderligere info,
så kontakt:

Jan Brøgger 
+45 22 46 42 63 
jb@GLOBAL-Network.com


