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A R E A S A L E S  M A N A G E R  T I L D E S I G N  B Y U S  D A N M A R K

Er du vores nye kollega, der kan videreudvikle vores forretning på det danske retail- og kontraktmarked 
indenfor eksklusiv belysning og møbler? Vi oplever en stigende interesse for vores produkter, og søger 
derfor en sælger, som kan indfri dette potentiale.

Om stillingen: 
Som Area Sales Manager har du det overordnede ansvar for salg og forretningsudvikling i Danmark. Du vil 
få ansvaret for salget af vores produkter til større indretningsprojekter og udvikle samarbejder med 
strategiske forhandlere. Du skal derfor brænde for den stærke kunderelation og have interesse for design og 
indretning.

Dine arbejdsopgaver indebærer: 
 
• At have det overordnede ansvar for at videreudvikle det danske retail- og kontraktmarked
• At opbygge nye samarbejder med partnere i markedet. Dette inkluderer møbelhuse, arkitekter, 

ejendomsudviklere og større kædeindretninger.
• Opfølgning og back-office i forbindelse med dine salgsaktiviteter.
• Vedligeholde og udvikle kunderelationer ved jævnlige møder både i vores showroom og hos kunder.
• Planlægge strategiske aktiviteter (events, messer, salgstiltag mm.) for at sikre indfrielse af målsætninger.
 
Om dig: 
Vi søger en sælger, der: 

• har talent for salg. 
• har minimum 3 års erfaring fra lign. stilling og har et velfungerende netværk i branchen.
• er ”hands on” ift. tilbudsgivning, ordreoprettelse og fakturering. 
• er resultatorienteret. 
• er ambitiøs og struktureret.
• god til at opbygge og fastholde relationer.
• vil bidrage aktivt i et velfungerende samarbejde internt i Design By Us på tværs af ansvarsområder.
 
Vi tilbyder et udfordrende job i en design virksomhed uden sammenligning. Design By Us bygger på en 
meget uformel iværksætterånd, hvor alt kan lade sig gøre. Vi er vilde med kreativitet, medansvar og 
positivitet. Som sælger vil du vil være en central del af vores salgsteam. Vi er i alt 10 ansatte. Stillingen er en 
fastansættelse på fuld tid med rejseaktivitet. Fast løn med mulighed for provision. 

Vi ser frem til at høre fra dig 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte designer og ejer Rasmus Larsson, på tlf. 
+45 40519899 // rasmus@design-by-us.com. 

Send os din ansøgning og dit CV hurtigst muligt.  Ansøgningsfrist: d. 1. juni 2022. Vi vurderer ansøgninger 
løbende og indkalder til samtaler efter ansøgningsfristens udløb.
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