
Kunskap om ytbehandlingsbranschen är en stor fördel
Erfarenhet av it och digitala säljverktyg
Erfarenhet av onlinemöten
Erfarenhet av relationsbaserad lösningsförsäljning och canvasförsäljning
Strukturerad, målinriktad och redo att lära dig
God förståelse för nyckeltal för prestanda
Bra på att lyssna och har en empatisk personlighet 
Mycket motiverad
Goda kunskaper i engelska på affärsnivå, både i tal och skrift
Kunskaper i danska eller tyska är ett plus

LAKGRUPPEN är en ledande distributör av ytbehandlingsprodukter för industri- och
fordonslackering. Vi finns på flera europeiska marknader och vår ambition är att växa ytterligare.
Vi tror på en stark digital plattform som stöds av en fysisk närvaro hos nyckelkunder och
potentiella kunder.

Vi letar efter
Till den svenska marknaden söker vi en skicklig Sales Development Manager med ett stort driv och
erfarenhet inom försäljning av produkter för fordonslackering. Om du har kunskap om branschen och,
ännu viktigare, höga ambitioner för dina resultat kan det mycket väl vara dig vi söker. 

Jobbet
Dina primära uppgifter och ansvar kommer att vara relationsbaserad försäljning av lösningar till
befintliga kunder och speciellt att bygga din portfölj vidare. Du kommer att arbeta systematiskt med att
bygga och kvalitetssäkra din pipeline. Du är medveten om att resultat uppnås genom envishet och en
strukturerad insats. 

Du kommer att erbjudas en självstyrande tjänst där du kommer att ingå i ett dynamiskt team av säljare
och tekniska representanter. Du får även stöd av vår kundtjänst. Du rapporterar till vår VD.

Dina färdigheter och kompetenser

Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utmanande arbete där du kan utvecklas ytterligare. Vi erbjuder en lön som matchar dina
kvalifikationer och resultat. Du kommer även att erbjudas en företagssponsrad bil, telefon och bärbar
dator. Det dagliga arbetet varierar och du kommer oftast att befinna dig hos, eller på väg till, kunder och
potentiella kunder eller på ditt hemmakontor där du planerar, strukturerar och förbereder din dagliga
insats samt följer upp.

Ansökan
Ansök via denna länk så snart som möjligt . Vid frågor vänligen maila VD, Ole Dupont på
od@lakgruppen.dk eller ring honom på +45 6315 6662.

Sales Development Manager 
Fordonslackering
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