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STILLINGSBESKRIVELSE 

 

 

SALGSKONSULENT – DISTRIKTSCHEF SJÆLLAND 

For vor kunde record Danmark, søger vi en selvstændig og engageret salgskonsulent, 

som kan varetage salget af automatiske dørsystemer på Sjælland. 

 

VIRKSOMHEDEN 

Record er blandt verdens førende producenter af automatiske dørsystemer. Selskabet er børs-

noteret og har sit hovedkontor i Schweiz. Record Nordic planlægger markedsføring og 

servicering af Record produkterne i de nordiske lande. I Danmark varetages disse opgaver af 

Record Danmark A/S, der er stiftet i 1972 og har sit kontor i Hvidovre. Se mere på 

www.record-danmark.dk  

 

STILLINGEN 

Vi søger en dygtig og engageret salgskonsulent til at dække vores etablerede marked på 

Sjælland 

Stillingen er meget selvstændig og du rapporterer direkte til Salgslederen, der p.t. er den 

administrerende direktør. Salgsafdelingen er tilknyttet kontoret i Hvidovre, hvor du vil have et 

team af motiverede og dygtige kollegaer til at støtte dig.  

Der gives en fyldestgørende oplæring i produkterne, men det vil være en fordel, at du selv har 

let ved at forstå og formidle direkte salg af tekniske produkter, med tilknyttet 

vedligeholdelsesprogram.  

Produkterne er automatiske indgangsløsninger til alle formål, lige fra den private bruger og til 

lufthavne, hospitaler, storcentre og butikker. Du får et bredt og konkurrencedygtigt 

produktsortiment, med høj kvalitet og pålidelighed.  

Produkterne bliver supporteret af firmaets egen serviceafdeling og der tilbydes døgn service og 

servicekontrakter i eftermarkedet.  

Dine væsentligste ansvarsområder vil være: 

 Salg af produkter og ydelser til flere forskellige niveauer i byggeriets værdikæde.  

 Rådgivning til arkitekter og bygherrerådgivere, når der projekteres nye bygninger.  

 Beregning af tilbud 

 Besøg hos entreprenører og andre fagfolk indenfor byggeriet, hvor du vil foretage salg 

til både B2B-kunder og slutbrugere. 

 Besøg hos slutbrugere, der efterspørger nye indgangsløsninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.recordbmt.dk/
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KANDIDATEN 

Arbejdet består i at udvikle salget og kundebasen igennem et proaktivt, målrettet og 

opsøgende salg til eksisterende og nye kunder.  

Du skal derfor have en relevant kommerciel erfaring og kunne dokumentere gode resultater 

med, opsøgende og vedligeholdende salg indenfor salg af tekniske produkter til byggeriet.  

Dine kommercielle baggrund er optimalt kombineret med en håndværksmæssig eller teknisk 

uddannelse. 

Ellers er du kendetegnet ved at  

 Have ambitioner på egne og virksomhedens vegne 

 Være en god købmand  

 Være udadvendt og have et vindende og tillidsvækkende væsen 

 Have en struktureret tilgang til dine opgaver 

 Være tålmodig og i stand til at operere med lange beslutningsprocesser 

 Være en god kommunikator såvel mundtligt, som skriftligt 

 Have erfaring med at anvende CRM-system 
 

VIRKSOMHEDEN TILBYDER 

Vi tilbyder en alsidig og spændende stilling med gage i forhold til kvalifikationer, 

pensionsordning og sundhedsforsikring. Til stillingen hører endvidere en firmabil, mobil telefon 

og PC. 

Kontaktperson i virksomheden er adm. direktør Henrik S. Damø på mobil 61 22 07 33. 

 

 

TILTRÆDELSE 

Hurtigst muligt, men der ventes gerne på den rette. 

 

 

ANSØGNING 

Motiveret ansøgning kan sendes direkte til: 

 

Sten Appelon Petersen 

Partner, Insightments 

 

Mobil:  +45 2270 8320 

Mail:  sap@insightments.dk 


