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Ny Business research hos Skelmose
Solveig Helsing tiltrådte i september
2011 som Business research hos Skelmose. Hun arbejder primært med salg og
marketing, herunder kontakt til nye kunder.

At lytte og forstå
Solveig er god til at lytte og forstå kundens
aktuelle behov. Hun elsker mange bolde i luften, og hendes store servicegen rækker langt
– og altid med et smil.

Et liv med mennesker
Solveig Helsing har gennem sit arbejdsliv altid
beskæftiget sig med mennesker og har været
i kontakt med rigtig mange virksomheder,
dog mest som den servicerende arm for andre
i virksomheden.

Salg og marketing
Solveig har erfaring fra mange forskellige
brancher. Efter nogle år i Esbjerg inden for
shipping, bosatte hun sig i Århus, hvor hun
var ansat i ingeniør, turist- & reklamebranchen. Herefter boede hun i København, hvor
hun arbejdede med salg & service hos ITvirksomheden EG. Hun vendte siden tilbage til
Esbjerg-området, hvor hun de senere år har
arbejdet med salg & marketing indenfor miljø
& arbejdsmiljø.

Bred erfaring og stort netværk
Solveig har en all-round kontoruddannelse
suppleret med sprog, samt en lang og bred
erfaring med administrative opgaver indenfor
salg & marketing.
Med sin brede faglige baggrund har hun opbygget et anseeligt netværk, og har derfor et
godt grundlag at bygge kunderelationer på i
sit arbejde i både Skelmose, Uglvig og Progia.
Her kommer hun helt ud til virksomhederne,
hvor hun tager den gode indledende snak
med kunderne og har dialogen i forhold til
rådgivning omkring løsning af opgaver.

Solveig har løbende deltaget i relevante kurser og har i 2011 afsluttet et merkonomforløb
i salgspsykologi.
God ballast
”Alle disse erfaringer giver Solveig en god ballast som Business research hos Skelmose
Consulting”, siger Aksel Uglvig Jensen,
ejer og direktør i Skelmose Consulting A/S
og Uglvig ApS.

