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Leading Nordic distributor of IT supplies and office products

Er du vores nye Salgsrepræsentant? 
Despec er nordens ledende distributør af It- & kontortilbehør. Med kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island tilbyder 
vi skræddersyede, værdiskabende og lokale løsninger der optimerer vores kunders salg af It- og kontortilbehør. Vi er en proaktiv 
virksomhed, som kontinuerligt udvikler vores services og produktsortiment i takt med et hastigt voksende marked og med det 
klare formål at være den foretrukne distributør indenfor vores område. 

Vi leder efter dig, der kan skabe synlige resultater og udvikle vores detail-segment i Storkøbenhavn og Fyn. 

I Despec er vi alle dedikerede specialister, og som vores nye Salgsrepræsentant bliver du specialisten på detail-salg og 
merchandise hos udvalgte detailforhandlere. Din arbejdsdag starter ud fra din bopæl, hvorfra du besøger kunder, som vi har 
indgået en SMR aftale med. Det er et must, at du er god til at arbejde selvstændigt og planlægge din arbejdsdag, da du selv skal 
udarbejde besøgsplaner, planlægge ruter og diverse kampagne- og salgsaktiviteter. Dertil bliver det afgøren-de for din succes i 
jobbet, at du er en dygtig, loyal og troværdig relationsskaber, både internt i Salgsteamet og øvrige afdelinger og ikke mindst i 
relation til vores kunder, som skal opleve vores velkendte Despec-service med et smil.

Dine primære arbejdsopgaver

• Høj besøgsaktivitet, dvs. ugentlige besøg der udvikler og vedligeholder salgsrelationen (4 dage i Storkbh, 1 dag på Fyn)
• Informere om kampagner, nye brands, produkter og koncepter i produktsortimentet samt opfølgning på disse
• Telefonisk kontakt og opfølgning på nyheder, behovsafdækning og kampagner
• Produkttræning af salgspersonalet på udvalgte produkter
• Planlægning og booking af ugens besøg og aktiviteter
• Give feedback til salgsansvarlige hos Despec med henblik på forretningsudvikling
• Dagligt spacemanagement og vareopfyldning
• Sikre at produktkategorier fremstår efter kundens ønske
• Vareopfyldning og varebestilling efter aftale med kunden
• Intern rapportering ift. opsatte mål samt billeddokumentation efter aftale med producenter 

 Din profil 

• Et par års salgserfaring (evt. som elev) fra butik. Det er et plus med erfaring inden for forbrugerelektronik eller
kontortilbehør

• En erhvervs- eller handelsuddannelse inden for salg
• Gode formuleringsevner i skrift og tale på dansk
• Det	vil	være	en	fordel	at	have	kendskab	til	Microsoft	Office,	særligt	Excel	og	PowerPoint,	og	gerne	erfaring	med

Dynamics AX
• Du er proaktiv, god til at arbejde selvstændigt og tager ansvar
• Du	er	udadvendt,	energisk	og	nysgerrig	og	har	generelt	en	positiv	afsmittende	effekt	på	din	omverden
• Du	er	struktureret	og	forstår	at	planlægge	din	arbejdsdag	effektivt
• Sidst men ikke mindst er du en god relationsskaber, samarbejdspartner og kollega

Vi tilbyder

• Et spændende fuldtidsjob og gode interne karrieremuligheder i en succesfuld, nordisk handelsvirksomhed
• Mulighed for opstart hurtigst muligt
• God introduktion, oplæring og sparring med dygtige kolleger
• Pensionsordning, sundhedssikring samt varebil på gule plader til brug i arbejdstiden

Du ansøger ved at sende os en motiveret ansøgning samt CV til vores HR-afdeling: hr@despec.dk, skriv ”Salgsrep-
ræsentant” 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. 


