Key Account Manager

2 erfarna, utåtriktade och självgående svenska/norska Key Account Managers med ansvar för
uppsökande försäljning sökes till huvudkontor i Köpenhamn.
Vi söker 2 Key Account Managers som får ansvar för den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet i Sverige respektive Norge.
Som Key Account Manager har du ansvaret för hela processen och efterföljande relationsuppbyggnad när det gäller företagets svenska/norska kundportfölj. I ditt dagliga arbete tar du kontakt med nya potentiella kunder och i detta arbete har du stöd av en kraftfull webbplats och
kraftfull produkt.
Du blir en del av ett ambitiöst och framgångsrikt digitalt företag med internationell tillväxt, goda kollegor, attraktivt lönepaket samt intensivt
stöd och sparrning från ledningen.

Om dig
•
•
•
•
•
•

Du har en gedigen bakgrund inom försäljning – gärna med erfarenhet inom dentalbranschen.
Du har en akademisk approach till försäljning och utgår alltid från kundens behov.
Du är van att hålla många bollar i luften och är bra på att vårda och upprätthålla kundrelationer.
Du har svenska eller norska som modersmål och behärskar engelska på förhandlingsnivå.
Du är en rutinerad IT-användare, van att använda telefonen som ditt primära verktyg och har körkort.
Du kan förvänta dig 60+ resdagar om året.

Om stillingen
Ansök senast: Mandag d. 7. August 2017
Arbetstid: 37,5 timmar i veckan
Arbetsplats: Refshalevej 213A, 1432 København K
Lön: Efter kvalifikationer
Tillträde: Snarast
Ansökan: Skickas digitalt till CEO Jacob Arentoft på e-post: jacob@dentalmedia.dk

Om Dental Media
Dental Media är tandläkarens digitala samarbetspartner och hjälper tandläkare i hela Norden med tillväxt och optimering av deras tandläkarkliniker. Vi genomgår en snabb utveckling och saknar dig som en kraftfull heltidsanställd kollega. Vi har kontor i den kreativa miljön på
Refshaleøen i Köpenhamn, nära hamnbussarna, Mikkellers Barrel-Room och Restaurant Amass.
Vi erbjuder ett arbete med personligt ansvar, flexibilitet samt en trivsam arbetsmiljö med goda kollegor.
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