
SPORTS GROUP DENMARK SØGER 
SÆLGER TIL ENDURANCE
Sports Group Denmark er på få år blevet en af de største spillere på det skandinaviske 
sportsmarked. Med en omsætning på 300 mio. kr., fordelt på egne varemærker og agenturer, er 
det gået rigtig stærkt. 

Derfor ønsker vi nu at styrke vores salgsafdeling med en sælger til vores største varemærke, 
ENDURANCE. Endurance er vores performance brand med kollektioner til løb, cykling, fitness og 
yoga, herunder også vores nye feminine Athlecia koncept.

Som sælger på Endurance vil du få ansvaret for salg og opfølgning til vores danske kunder. 
Hovedordresalget vil primært ske fra vores showroom i Ikast. Suppleringssalg og generel 
kundeopfølgning vil foregå såvel i butikkerne som via telefon og mail.

Du får dit daglige virke på kontoret i Ikast med reference til salgsdirektøren. Her vil du få et tæt 
samspil med vores øvrige sælgere, samt vores mange andre dygtige medarbejdere. Vi er på 
nuværende tidspunkt 26 ansatte i Danmark og 30 i udlandet.

Opgaver/Ansvarsområder:
• Hovedordresalg til danske kunder i showroom og på messer
• Salgsopfølgning i butik og via mail/telefon
• Deltagelse i salgs- og kollektionsmøder
• Ordreindtastning og ordreopfølgning
• Sparringspartner overfor butikkerne med statistikker, ideer & kampagner
• Afholde produktkurser og udarbejde produktinformation til butikkerne
• Merchandising og vedligeholdelse af showroom

Kvalifikationer:
• Du har erfaring fra salg indenfor sports- &/eller modebranchen
• Du har gåpåmod, god smag og stor lyst til at møde kunder og samarbejdspartnere
• Du er rutineret bruger af Office-pakken
• Du taler og skriver engelsk på forretningsniveau

Som person er du:
• Struktureret, ansvarsbevidst og med en pro-aktiv tilgang til nye opgaver
• Selvstændig og god til at planlægge din dagligdag
• Fleksibel, frisk og med et godt humør

Vi tilbyder et spændende job i en dynamisk og visionær virksomhed, hvor ikke to dage er ens. Du 
vil derfor i høj grad selv være med til at udforme din dagligdag og strukturere dine arbejdsopgaver. 
Du vil bliver en del af en virksomhed, hvor kollegialt sammenhold og et godt arbejdsmiljø er sat i 
højsædet. Sidst men ikke mindst tilbyder vi ansættelsesvilkår som matcher dine kvalifikationer.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Skriftlig ansøgning samt CV sendes til bj@Sports-Group.dk

Yderligere information om stillingen og Sports Group Denmark kan fås hos:
Adm. Direktør, Bjarne Jeppesen
Telefon 2627 5960

Ansøgningsfrist: Snarest muligt, dog senest 15. Oktober 2017


