
VI SØGER
EN AREA SALES MANAGER
Har du erfaring med fodtøj og brænder for at arbejde med salg og strategier i en 
hurtigt vækstende virksomhed? Motiveres du af udvikling og effektivisering samt skabe 
kundeorienterede løsninger sammen med dit team? Så er denne stilling helt sikkert noget 
for dig.

Om virksomheden
Footwear Group er en danskejet virksomhed som er ejet af Sports Group Denmark. Footwear 
Group repræsenterer de velkendte mærker Lotto, Mizuno, Kawasaki Footwear og K-Footwear 
og er dermed leverandør af top brands indenfor sport, sko og mode, med hovedfokus på stærke 
kategorier som fodbold, running, indoor, racket sport og lifestyle fodtøj. Vores hovedkontor ligger 
i Silkeborg, men vi har også kontor og showroom i København.

Til en nyoprettet stilling søger vi en værdiskabende Area Sales Manager, som kan være med til 
at sikre, styrke og udvikle Footwear Groups position og identitet på sko- og sportsmarkedet. Du 
vil få ansvar for både salg og opfølgning til butikker – herunder også merchandising og service af 
klubber m.m. Med reference til vores Brand Manager, vil du derudover få en stor rolle omkring 
strategi, kollektion og samarbejde med den nordiske salgsstyrke samt skulle fortsætte den 
positive udvikling og fremme salget på vores sko. Du vil blive en del af en kultur, hvor dine idéer 
hurtigt bliver omsat til handling, og hvor du selv har mulighed for at påvirke rammerne for din 
stilling. Din bopæl er ikke afgørende, da en stor del af arbejdet består i at besøge butikker og 
klubber rundt i Danmark eller ekspedere dem fra vores showroom i Silkeborg og København.  
Mere specifikt, vil dine arbejdsopgaver omfatte:

JOBBESKRIVELSE:
• Varetage salg, besøg og opfølgning i udvalgte butikker
• Pre-order møder, deltagelse i messer, merchandising af butikker og produkttræning  
 til butikspersonalet
• Afholdelse af relevante events og klub/test arrangementer for Mizuno og LOTTO
• Deltagelse i kollektionsstrategi og sammensætning 
• Deltagelse i udarbejdelse af Go2Market plan på det nordiske marked
• Supportere og følge op på de øvrige Nordiske lande
• Derudover skal der forventes rejseaktivitet mellem landsdelene og til leverandørbesøg  
 i udlandet

JOBKVALIFIKATIONER:
• Branchekendskab og erfaring fra sports-/tekstilbranchen er en fordel
• Du har et stærkt forhandlingsniveau, så der både skabes succes for vores kunder  
 og Footwear Group
• Du er erfaren bruger af Office-pakken, specielt Excel, Word og PowerPoint, samt  
 har generelt flair for IT
• Du behersker engelsk i skrift og tale

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
• Du har passion for sport og har en aktiv livsstil
• Du er struktureret, har stort overblik og forstår at prioritere dine opgaver
• Du evner at geare op i travle perioder, er selvstændig og kan planlægge mange aktiviteter
• Du er positiv og altid i godt humør
• Du er resultatorienteret på teamets vegne
• Du er iderig og tilgår dine opgaver proaktivt
• Du motiveres af salg og det at skabe udvikling og effektivisering

TILTRÆDELSE: Snarest
ANSØGNINGSFRIST: Snarest muligt - Vi afholder løbende samtaler med relevante kandidater.

Send din ansøgning og CV til job@sports-group.dk mærket med ”Area Sales Manager + dit 
navn” i emnefeltet. Evt. spørgsmål kan rettes til Jan Guldbæk på + 45 61 61 74 59.

Vi glæder os til at høre fra dig.


