Ambitiøs Key Account Manager til dansk IT-virksomhed
For Descom A/S (descom.dk) søges en Key Account / Client Manager med et
digitalt fokus til hhv. kontoret i Ballerup og kontoret i Aarhus.
Har du et stort salgsgen og er du ambitiøs og tænker løsningsorienteret? Sætter
du samtidig en ære i at løse kundens behov i et tæt samarbejde hvor du skaber
langvarige relationer, så er det dig, som vi søger som Client Manager hos Descom
A/S.
Som Client Manager hos Descom A/S bliver du en del af et salgsteam på 15
personer. Din fornemmeste opgave at yde en sublim rådgivning og tænke vores
IT-løsninger ind over for din kundeportefølje, som du selv er med til at opbygge,
pleje og tage kærligt hånd om.
Du sælger løsninger til erhverv
Dit primære ansvarsområde bliver salg af hardware- og software-løsninger samt
supplies til b2b.
Dine arbejderopgaver herunder vil bl.a. udgøre:
•
•
•

Rådgivning om IT-løsninger til b2b-kunder
Opsøgende salg og mødebooking
Opfølgning og relationsopbygning

Proaktiv og resolut salgskonsulent med B2B erfaring
Den ideelle kandidat har en relevant videregående uddannelse og erfaring fra en
lignende stilling. En grundlæggende indsigt i IT-løsninger er et plus men ikke et
krav, da grundig oplæring og løbende træning vil finde sted. Du arbejder
vedholdende og selvstændigt efter de mål, vi sammen sætter og er
resultatorienteret.
Personlige kvalifikationer
•
•
•
•
•

Gode samarbejdsevner og høj integritet
Være vedholdende og kunne eksekvere på de aftalte mål
Struktureret og ansvarsbevidst
Gå på mod og proaktiv
Stærk i kommunikation – såvel skriftligt som mundtligt
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Vi tilbyder
•
•
•
•
•

Attraktiv lønpakke
Faglige udfordringer og udvikling
Et godt miljø med gode og sjove kollegaer
Inspirerende arbejdsplads som er i vækst
Et godt sammenhold og sociale arrangementer

Vedr. beskyttelse af persondata (GPDR)
Af hensyn til beskyttelse af persondata bedes du sikre, at de dokumenter, du
fremsender ifm. dit CV, ikke indeholder følsomme persondata som f.eks. dit CPRnummer eller oplysninger om helbredsforhold, etnisk baggrund, politisk eller
religiøs overbevisning, seksuelle forhold mv.
Interesseret?
Du ansøger stillingen herunder. Du behøver ikke at skrive en ansøgning - vedhæft
blot dit CV. Vi indkalder løbende til samtale.
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