
Jobopslag

Er du vores nye Salgs-specialist med passion for rådgivning og salg?
 

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

syede og lokale løsninger for at optimere vores kunders salg. Vi er en proaktiv virksomhed, som kontinuerligt udvikler vores services og produkt-

sortiment i takt med et hastigt voksende marked og med et klart formal; At være den foretrukne distributør i Norden indenfor vores felt.

Vi leder efter dig, der kan tilføre produktsalget et ekstra niveau og videreudvikle samarbejdet med forhandlere og producenter. 

I Despec er vi alle dedikerede specialister. I vores salgsteam betyder det, at vi arbejder målrettet inden for hver vores specialiserede og kommer-

cielle salgsroller. I rollen som vores nye Produkt Salgs Specialist (PSS i daglig tale) på to hovedkategorier:  IT-tilbehør og Ergonomi bliver du vores 

specialist og kommercielle bindeled mellem forhandleren/kunden, den account ansvarlige sælger, producenterne og Despec’s Product Manager.  

Efter 10 år i Despec har vores tidligere PSS på IT-tilbehør og Ergonomi valgt at søge nye udfordringer. Derfor leder vi nu efter en ny PSS-stjerne, 

som bliver ansvarlig for at drive salget, og videreudvikle og styrke samarbejdet med forhandlere i begge kategorier. For at få succes i jobbet er 

det afgørende, at du er en dedikeret hold-spiller i samarbejdet med kolleger i både Salg og Product Management, og at du kan bidrage med 

relevant produktviden, sælgende produktpræsentationer og give input til forretningsplaner ved behov. Du er en stærk formidler, både skriftligt 

og verbalt, og ved hvordan du skal sælge produkterne ind til både eksisterende og nye forhandlere

Primære arbejdsopgaver

Dine primære arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af; planlægning af salgsindsats og aktiviteter, identifikation af nøgleforhandlere, opsøgen-

de salgsarbejde indenfor egne produktkategorier, arrangere og afholde produktfremvisninger og træningsdage hos nøgleforhandlere, aktiv 

deltagelse ved relevante messer og videreudvikling af det gode samarbejde med både leverandører og forhandlere indenfor begge kategorier. 

Derudover skal du medvirke i de etablerede partnerprogrammer og arbejde med Channel Marketing og relaterede salgsaktiviteter til udvalgte 

kundegrupper

Din profil

Vi forestiller os at mange forskellige baggrunde eller profiler kan have det, der skal til, for at blive en succes i jobbet. Men vi vil foretrække profil-

er med følgende i bagagen:  

• Du har min. 5 års erfaring med salgsansvar eller product management ansvar fra en relateret branche 

• Du besidder allerede væsentlig viden og entusiasme samt arbejdsrelateret erfaring med IT-tilbehør og/eller                       

 ergonomi produkter 

• Du har et højt aktivitetsniveau og evne til at planlægge og gennemføre egne salgsrelaterede aktiviteter 

• Du har tidligere haft budget- og resultatansvar, og du kan fremvise gode resultater 

• Du er erfaren bruger af Microsoft Office, særligt Excel og PowerPoint

• Flydende i dansk og engelsk i både skrift og tale. Vi er en nordisk virksomhed og samarbejde med kolleger fra hele norden må   

 påregnes

• Som person er du  analytisk, saglig og ambitiøs i tilgangen til dine ansvarsområder 

• Du er udadvendt, energisk og nysgerrig, og du har generelt en positiv afsmittende effekt på din omverden 

• Når du arbejder er du proaktiv, god til at arbejde selvstændigt og tager ansvar 

• Du er struktureret og du sætter en ære i at have styr på detaljen selv når det går stærkt 

• Sidst, men ikke mindst, er du en god relationsskaber, samarbejdspartner og kollega

Vi tilbyder

• Et spændende fuldtidsjob med gode karrieremuligheder i en succesfuld nordisk distributionsvirksomhed, hvor     

 det går stærkt

• Mulighed for opstart snarest muligt

• Godt onboarding program som sikrer, at du kommer godt fra start

• God sparring og oplæring af kompetente kolleger med mange års branchekendskab og erfaring

• En spændende produktportefølje med attraktive brands

• God pensionsordning og sundhedssikring 

Du ansøger at sende os en motiveret ansøgning samt CV til vores HR-afdeling: hr@despec.dk, og angiv ”PSS IT-tilbehør og Ergonomi” 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 i Danmark, Peter Bach på telefon 30 92 13 01. 


