
 

Account Manager der brænder for relations salg og kundeaktivering Despec Danmark A/S, Lynge

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

dersyede og lokale løsninger for at optimere vores kunders salg. 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 i Norden indenfor vores 

produktkategorier.

 

Det går godt og vi oplever en stigende efterspørgsel på tværs af vores produktkategorier og derfor udvider vi vores nuværende salgsteam med 

endnu en plads på holdet til et lovende salgstalent. Du bliver en del af vores danske salgsafdeling på hovedkontoret i Lynge, som består af 12 

dedikerede salgs-kolleger. Hos os vil du opleve en stærk teamånd, højt til loftet, god sparring med erfarne kolleger og en uformel og humoris-

tisk omgangstone.  

Primære arbejdsopgaver
Dine primære arbejdsopgaver vil bestå af; udvikling af relationer til forhandlere og beslutningstagere i kunde-porteføljen via telefon og møder. 

Derudover kommer du til at præsentere og sælge Despec Services (kommercielle, IT, logistik, finansielle etc.) samt nye produkter ind på tværs 

af BIG 5 kategorierne (vores overordnede produktkategorier). Dertil forventer vi, at du leverer høj aktivitet på kundeaktivering via telefon og 

mail-kampagner samt følger op på centrale kampagner og nyhedsbreve i kunde-porteføljen. Endeligt bliver du ansvarlig for at afdække markedet 

for nye forhandlere, få nye kunder ombord samt deltage på kundemesser, når det er relevant.

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 at du 

har følgende med i bagagen:

• Min. 2-3 års erfaring med opsøgende salg og/eller direkte kundeansvar

• Højt drive og aktivitetsniveau og en sult efter at lære og vokse med opgaven

• Erfaring med basale salgsteknikker og en motivation for at udvikle kunderelationer både via telefon og møder

• Kendskab til forhandlingsteknik og en købmand i maven

• Gode kommunikative færdigheder i dansk i både skrift og tale

• Fordel med salgserfaring af kontorartikler og en interesse for IT og IT-tilbehør

• 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 tage ansvar

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

• Du er en dedikeret hold-spiller i samarbejde med både kunder og kolleger i salg og øvrige afdelinger i Despec

• Rutineret bruger af Microsoft Office, særligt Excel og PowerPoint

• Det er en fordel, hvis du har kendskab til Dynamics AX og/eller Targit BI og generelt er hurtig til at sætte dig ind i nye systemer

• Flydende i engelsk i både skrift og tale. Vi er en nordisk virksomhed og vores koncernsprog er engelsk

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

• Gode udviklingsmuligheder hvis du gør det godt

• God pensionsordning og sundhedssikring

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

Jobopslag

Leading Nordic distributor of IT supplies and office products
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