
VI SÖKER
EN SALES MANAGER  
FÖR SOS SPORTSWEAR, CMP OCH ZANIER GLOVES

Har du erfarenhet av att jobba med premiummärke och brinner för att arbeta med 
försäljning och bygga upp varumärken i en snabbt växande verksamhet? Motiveras du 
av att skapa goda affärskontakter och kundorienterade lösningar för att skapa bästa 
förutsättningar för kunden, då är detta jobb helt rätt för dig.

Om verksamheten
Sports Group Denmark är en danskägd Sportleverantör som startade 2012. Vi har mer 
än 25 olika varumärken – därav både internationella varumärken och egna designade 
varumärken som är utvecklade av Sports Group Denmark. Vi säljer alltid våra artiklar/styles 
till konkurrenskraftiga priser. Har idag ca.2500 kunder till stor del i Skandinavien men även 
ute i Europa. Huvudkontoret är placerat i Silkeborg med ytterligare 8 avdelningar/säljkontor 
i Skandinavien, Tyskland och Kina. Sports Group Denmark har fokus på kvalité, funktionalitet 
och design som våra viktigaste faktorer. Sports Group Sweden AB är ägt av Sports Group 
Denmark. SGS representerar de välkända varumärkena SOS Sportswear, CMP by Campagnolo, 
Zanier gloves.

Vi söker en Sales Manager som kan vara med och bygga upp dessa varumärken och stärka vår 
position i Sport och modebranschen i Sverige. Du ansvarar för införsäljning och uppföljning mot 
butik. 

Du kommer även att ha samarbete med vår nordiska säljstyrka om strategi, kollektion och om 
hur vi fortsätter den positiva utvecklingen av varumärkena.
Du utgår från vårt showroom i Stockholm men har fritt att använda Köpenhamn eller Silkeborg. 
Ca 50 resdagar om året. 

DINA ARBETSUPPGIFTER:
• Införsäljning, besök och uppföljning i butik.
• Deltaga i mässor, merchandising till butiker och utbildning av butikspersonal.
• Medverka på events.
• Deltaga i strategi och kollektions sammansättning. 

KVALIFIKATIONER:
• Branscherfarenhet och kontakt till Key accounts.
• Du är förhandlings stark så att det skapas succé för våra kunder och Sports Group.
• Du är erfaren användare av Office, speciellt Excel, Word och PowerPoint, samt har 
 god kunskap om IT
• Du behärskar engelska i tal och skrift.

PERSONLIGA KVALIFIKATIONER:
• Du har passion for sport och har en aktiv livsstil
• Du är strukturerad, är bra på att prioritera rätt saker
• Du är självständig och kan planera och hålla många aktiviteter i gång samtidigt
• Du är positiv och alltid på gott humör
• Du är resultatorienterad  
• Du motiveras av att sälja och skapa nya möjligheter hela tiden

ANSÖKNING: 
Skicka din ansökan och CV till thomas@sports-group.dk märk med ”Sales Manager Sverige + 
ditt namn”.
 
TILLTRÄDE: Snarast.
ANSÖKNINGSTID: Snarast möjligt - Vi håller anställningsintervjuer löpande med relevanta 
sökande.
Evt. frågor till Thomas Grankvist 0706-907976.

sos-lifestyle.com cmpsport.com/ zanier.com/en


