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Børneterapeut og salgskonsulent til hovedstadsområdet 

Wolturnus A/S er en dansk, privatejet virksomhed, der producerer og sælger kørestole og mobilitetshjælpemidler. Vi 
har produktion og administration i Nibe i Nordjylland og salgskonsulenter rundt i landet, der rådgiver og sælger 
kvalitetshjælpemidler til private og offentlige kunder. Vi leder netop nu efter den rette salgskonsulent til at indgå i 
vores fagligt kompetente salgsteam på Sjælland. 

 
Om stillingen 

Som salgskonsulent i Team Sjælland bliver du ansvarlig for vejledning, sparring og salg af mobilitetshjælpemidler til 
handicappede børn og unge på Sjælland.  

Arbejdsdagen er alsidig og består af besøg i private hjem, børnehaver, skoler og institutioner. Her  vil du i tæt 
samarbejde med fysio- og ergoterapeuter, sagsbehandler og forældre finde de rigtige hjælpemidler til det enkelte 
barn/unge.  

Stillingen er 37 på timer, hvor du i høj grad kommer til at strukturere din egen arbejdsdag. Vores børneterapeut 
gennem 10 år ønsker at gå ned i tid for herefter at gå på pension om ca. 1 år. Arbejdet bliver derfor i første omgang i 
tæt samarbejde med hende, og der vil derfor være god tid til grundig oplæring og overlevering, inden hun stopper. 

Team Sjælland har showroom, lager og mødefaciliteter i Ballerup, hvor der et par gange om måneden holdes møder i 
salgsteamet. 

 
Om dig 

Vi søger en medarbejder, der brænder for at arbejde med børn og unge og de udfordringer, de har i livet. Du har 
lysten til at arbejde med kørestole og hjælpemidler, der kan gøre en forandring for barnet og familien. 

Din faglighed og dit engagement brænder igennem og skaber tryghed  -  både hos barnet eller den unge, hos de 
pårørende og hos kommunens ansatte.  

Du har en baggrund som fysioterapeut, ergoterapeut eller lignende og har flere års erfaring inden for dette felt. 
Arbejdsmæssig erfaring med børn og unge med handicap er en fordel men ikke et krav.  

Det er en fordel, hvis du har erfaring med salg til det offentlige. Du tør gribe telefonen for at lave en aftale, og du har 
evnen og lysten til at skabe og udvikle langvarige relationer med sagsbehandlere/ terapeuter. Derudover er det vigtigt, 
at du arbejder selvstændigt og struktureret. Du har kollegaer i marken og en salgsafdeling i ryggen, men meget tid 
bruges på landevejen, hvor du selv kommer til at strukturere din hverdag.  Derudover er du kreativt tænkende og god 
til at bruge håndværktøj, når du skal foretage tilretninger på hjælpemidlerne (vi har også en tekniker i salgsteamet). 

 

Er du vores nye kollega?  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Peter Libak på tlf. 24220071 
eller peter@wolturnus.dk. Du kan lære mere om Wolturnus på vores hjemmeside eller find os på de sociale medier. 

Ansøgning og CV sendes til job@wolturnus.dk. Skriv ”Børnekonsulent Sjælland” i emnefeltet.  
Tiltrædelse 1. august 2021. Vi holder samtaler løbende. 
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