VI SØGER
AREA MANAGER
Sports Group Denmark er en etableret spiller i Sportsbranchen, men har i den
relative korte levetid oplevet stor vækst og vi ønsker nu at sætte yderligere fart på
eksporten. Sports Group Denmark producerer og sælger sportstøj i Scandinavian
samt Tyskland gennem egne datterselskaber eller partnere.
Du vil få ansvaret for at udvikle primært DACH området sammen med vores tyske
landechef, samt du skal opsøge nye markeder som udvælges sammen med ledelsen.
Du får dit daglige virke på kontoret i Silkeborg med reference til eksportchefen. Der
vil være et tværgående samarbejde med den øvrige organisation, som tæller 42
ansatte i Danmark samt 30 ansatte i udlandet.
JOBBET / ANSVARSOMRÅDER:
• Vedligeholdelse og udvikling af eksisterende markeder og kunder
• Opbygning af nye markeder
• Daglig sparringspartner for landechefer og agenter
• Direkte kontakt til key accounts og distributører
• Messer
• 50-60 rejsedage pr. år må forventes
KVALIFIKATIONER:
• Solid salgserfaring, gerne fra tekstilindustrien
• Højt præsentation niveau
• Stærk personlighed
• Højt og smittende energiniveau
• Stærkt forhandlingsniveau, så der både skabes succes for vores
samarbejdspartner og Sports Group Denmark
• Rutineret bruger af Office pakken
• General flair for IT
• Sprogkundskaber:
		
Engelsk - flydende mundtlig og skriftlig
		
Tysk – flydende mundtlig og skriftlig
• Sportsinteresseret
SOM PERSON ER DU:
• Struktureret, ansvarsbevist med en proaktiv tilgang til arbejdsopgaverne
• Selvstændig og forstår selv at planlægge din hverdag med mange
aktiviteter og bolde i luften
• Omstillings- og forandringsparat
• Fleksibel og med god humor samt godt humør
Der tilbydes et job i en spændende virksomhed som er i kraftig vækst. Vi tilbyder
ansættelsesvilkår som matcher dine kvalifikationer, diverse personalegoder, et godt
arbejdsmiljø samt gode kollegaer.
Skriftlig ansøgning samt CV sendes til ML@Sports-Group.dk, skriv venligst ”Area
manager” og dit navn i emnefeltet
TILTRÆDELSE:
Senest 1. januar eller snarest muligt
Yderligere information om stillingen og Sports Group Denmark kan fås hos:
Eksportchef, Michael Larsen
Telefon: +45 20 98 81 11
ANSØGNINGSFRIST:
Snarest muligt

