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Area Sales Manager med internationale erfaringer, søges til møbeldesignvirksomhed 

Med god erfaring, gerne indenfor møbel/design, og gennemslagskraft, forventes du at tage ansvar for B2B-
salg af DAN-FORMs designermøbler på udvalgte markeder internationalt. 

 

Dit ansvarsområde 

Specifikke markeder 
Sammen med vores interne salgsteam og eksterne sælgere, vil du opsøge nye kunder samt skabe mersalg 
hos eksisterende kunder på de markeder/lande du bliver ansvarlig for. 

Taktiske tiltag 
Du planlægger, i samarbejde med teamet, de taktiske tiltag der skal til for at opnå målene for dine 
markeder.  
Samtidig sikrer du en løbende dialog med eksterne sælgerne i dine markeder, med henblik på at deres 
aktiviteter stemmer overens med DAN-FORMs vækstplaner.  

Du bidrager til strategien og budgetterne for dine markeder. 

Kundeansvarsområdet spænder bredt ud i verden; fra kædekunder og online webbutikker til enkeltstående 
butikker.  

Messer og kundebesøg 
Du arbejder til dagligt med base på hovedkontoret i Hørsholm.  

En vigtig del af dit job vil være at deltage i spændende internationale møbelmesser, og du må derudover 
påregne rejsedage i forbindelse med kundebesøg. 

 

Din profil 

Som person 
Du er resultatorienteret og har talent for at afdække kundens behov. Du er kreativ og målrettet i din tilgang 
og har erfaring i at opsøge og fastholde kunderelationer og lukke salget.  

Du er god til at tale med alle, også fra forskellige kulturer, du har en positiv og energisk tilgang overfor de 
mennesker/kunder du møder. 
 

Din erfaring 
Et veletableret, internationalt netværk i møbelbranchen vil helt sikkert være en styrke i jobbet, men det 
kan også være at din erfaring kommer fra andre relevante områder. 

Du har erfaring i Key Account management.  

Du mestrer engelsk samt et eller flere andre sprog, f.eks. tysk, fransk, spansk eller lignende. 
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Det får du hos os 
Vi er et energisk team med stor bredde, hvor omgangstonen er familiær. Vi har kort til smil og grin, og vi er 
gode til at fejre vores succeser sammen.  
 
Løn tilbydes efter kvalifikationer. 

 
Ansøgning 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Sales Manager Max Jørgensen på e-mail:  
mj@dan-form.dk. 

Send dit CV samt en kortfattet ansøgning mærket ”Area Sales Manager” til mj@dan-form.dk. Ved at sende 
ansøgningen accepterer du DAN-FORMs privatlivspolitik som findes på vores hjemmeside: 
https://www.dan-form.com/privacy-policy/  

Ansøgningsfrist: Mandag d. 6 september. Vi forventer dog at afholde samtaler løbende.  

Opstartsdato for stillingen aftales med den rette kandidat. 
 

Kort om DAN-FORM Denmark 

DAN-FORM Denmark er en dansk møbeldesignvirksomhed grundlagt i 1992. Vi leverer i dag DAN-FORM-
produkter til partnere i mere end 60 lande.  
Vi er kendt i branchen for at levere dansk/nordisk design i høj kvalitet til gode priser. Vores møbler bliver 
designet af både interne og eksterne designere, og vi lancerer løbende nye trendsættende designs. 
Vi har i 2019 og 2020 modtaget den prestigefyldte Børsen Gazelle-pris på grund af vores stejle vækstkurve, 
og vi ser frem til at tage nye kollegaer med på denne vækst-rejse. 
Læs mere om DAN-FORM Denmark på www.dan-form.com. 
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