
   

 

Har du specialistviden på kontortilbehør og har du forstand på at sælge?  

Så kig med her, for vi opjusterer med en nyoprettet stilling som Product Sales Specialist Office Supplies  

Despec Denmark A/S, Lynge. 

Despec er nordens ledende distributør af It- & kontortilbehør. Med kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island tilbyder 

vi skræddersyede og lokale løsninger for at optimere vores kunders salg af It- og kontortilbehør. Vi er en proaktiv virksomhed, 

som kontinuerligt udvikler vores services og produktsortiment. Vores forhandlere er altid i fokus, og vores produktviden udvikler 

sig i takt med markedet. Vores salgsteam bærer præg af høj aktivitet i et uformelt miljø, i en hektisk og spændende hverdag.  

Hos Despec er vi ”dedikerede specialister”. I vores salgsteam betyder det, at vi arbejder målrettet inden for hver vores 

specialiserede og kommercielle salgsroller. Kernen i vores salgsarbejde er altid vores kunders unikke behov, proaktivitet i 

aktiviteter og specialistviden på It- og kontortilbehør. 

Som PSS Office Supplies bliver du vores specialist og ansvarlige for at drive hele kategorien af kontortilbehør på det danske 

marked. Med stillingen forstærker vi vores salgsorganisation med specialistkompetencer inden for kontorartikler. I dette ligger der 

at identificere, udbygge og støtte forhandlere i SMB segmentet og drive salget af kontortilbehør.  

Dine primære arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af; planlægning af egen salgsindsats, identificere nøgleforhandlere, 

opsøgende salgsarbejde inden for egen produktkategori, arrangere og afholde produktfremvisninger og træningsdage hos 

nøgleforhandlere, deltage på messer for kontortilbehør og videreudvikle det gode samarbejde med både leverandører og 

forhandlere. For at lykkes i jobbet er det afgørende, du er en holdspiller i samarbejdet med kolleger i salgsteamet, og bidrager 

med relevant produktviden, produktpræsentationer, forretningsplaner og andet ved behov. 

Vi søger dig, som har:  

 God og aktuel specialistviden om kontortilbehør 

 Erfaring med B2B salg til SMB segmentet inden for kontor branchen 

 Fokus på kunden og tager ansvar for at videreudvikle og styrke vores samarbejde  

 Højt aktivitetsniveau og evner at planlægge og gennemføre egen salgsindsats  

 Erfaring med at have eget budget- og resultatansvar, og skabt gode resultater 

 Erfaring med MS Office pakken, særligt Excel og gerne erfaring med Dynamics AX 

 Flydende i dansk og engelsk i både skrift og tale 

 God forståelse for svensk og norsk er en fordel 

 

Vi ser gerne, du er: 

 Analytisk, saglig og ambitiøs 

 Kreativ og social kompetent 

 Ansvarlig, initiativrig og selvkørende 

 Positiv og udadvendt 

 Struktureret og forstår at planlægge din arbejdsdag effektivt 

 Energisk og løsningsorienteret 

 

Vi tilbyder: 

 En fuldtidsstilling med mulighed for opstart snarest muligt 

 En plads på holdet i en mellemstor og succesfuld nordisk handelsvirksomhed 

 Spændende udfordringer og udviklingsmuligheder hvis du gør det godt i jobbet 

 God introduktion, oplæring og sparring med specialiserede kolleger  

 En produktportefølje med velkendte brands 

 Pensionsordning og sundhedssikring 

Interesseret? Så send en motiveret ansøgning og CV hurtigst muligt til HR hr@despec.dk, og skriv ”PSS Office” i emnefeltet. Vi 

gennemgår løbende de indkomne ansøgninger og indkalder til samtale. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at 

kontakte vores Sales Manager, Peter Bach på telefon 30 92 13 01.  
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