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Senior Sales Manager 

Virksomheden 

Grundfos A/S er en global leder indenfor pumpeteknologi og trendsætter indenfor vandteknologi. 

Grundfos bidrager til global bæredygtighed ved banebrydende teknologier, som forbedrer 

livskvaliteten for mennesker og omsorg for planeten. 

Grundfos BioBooster A/S har igennem de sidste 10 år udviklet den næste generation af decentrale 

spildevandsrenseanlæg til kunder i industrien, kommunerne og hospitalerne. 

Grundfos BioBooster A/S har gennem de seneste år forfinet og videreudviklet komplette 

banebrydende løsninger til vandrensning og vandgenbrug. Gennem en dedikeret indsats har Grundfos 

BioBooster A/S, etableret markante referencer i Danmark, Norden og andre europæiske lande og står 

nu for at realisere en målrettet og ambitiøs vækststrategi. 

Se videre på: http://www.grundfos.com/market-areas/water/emerging-water-technologies/grundfos-

biobooster.html 

 

Kunderne/Markedet 

Grundfos BioBooster A/S har en flerstrenget markedsstrategi rettet mod det industrielle og offentlige 

marked, herunder specifikt hospitalssektoren. Denne sektor er kendetegnet ved et behov for 

etablering og drift af nye decentrale renseanlæg til rensning for lægemiddelrester og resistente 

bakterier, evt. med vandgenbrug og udført som offentlige private partnerskaber. 

 

Som følge af adskillige års forberedende undersøgelser og Grundfos BioBooster A/S´s udvikling og 

demonstration af den nødvendige renseteknologi på Herlev Hospital, bliver en del af de største 

danske hospitaler nu mødt med krav om rensning fra myndighederne. Grundfos BioBooster A/S's 

teknologi er udnævnt som BAT teknologi på området og besidder derfor en teknologisk førerposition 

på området. 

Som reference: http://www.grundfos.com/market-areas/water/emerging-water-

technologies/grundfos-biobooster/solutions/hospital.html 

 

Stillingen 

Stillingen som Senior Sales Manager tager sigte på at udbygge og etablere Grundfos BioBooster A/S 

som den foretrukne partner til hospitalssektoren indenfor spildevandsrensning og genanvendelse af 

vand. 

Denne målsætning realiseres gennem målrettede salgsaktiviteter, netværks deltagelse, dialog med 

politiske interessenter og teknologiske influenter.  

Grundfos BioBooster A/S har gennem de seneste år bearbejdet og kommunikeret med en række 

relevante hospitaler. Den rette kandidat skal kortsigtet kapitalisere på den indsats og tilrettelægge en 

yderligere styrket markedsposition i årene der kommer. Derefter er der mulighed for, på baggrund af 

opnåede resultater, at udbygge et lokalt dansk markedsansvar til et regionalt eller yderligere udvidet 

segmentansvar. Stillingen refererer til direktør Jakob Søholm. 

http://www.grundfos.com/market-areas/water/emerging-water-technologies/grundfos-biobooster.html
http://www.grundfos.com/market-areas/water/emerging-water-technologies/grundfos-biobooster.html
http://www.grundfos.com/market-areas/water/emerging-water-technologies/grundfos-biobooster/solutions/hospital.html
http://www.grundfos.com/market-areas/water/emerging-water-technologies/grundfos-biobooster/solutions/hospital.html


 

 ASSESSMENT & MENTORING INSIDE SEARCH PROFILE                     2 

 

  

   

Ansvar  

• Salgs- og markedsføringsaktiviteterne indenfor området. 
• Kundekontakt og kontraktforhandlinger. 
• Input/oplæg til strategier for videreudvikling af forretningsområdet. 
• Rapportering og dialog med direktion, ledergruppe og bestyrelse. 
 

Opgaver 

• Relations opbygning med kunderne og bearbejdning af alle relevante interessenter. 
• Gennemføre planlagte salgs- og markedsføringsaktiviteter (med støtte fra organisationen). 
• Sælge/positionere Grundfos BioBooster i forhold til OPP-projekter og udbudsmaterialer. 
• Etablere relationer til andre europæiske interessenter, rådgivere, kunder og partnere. 
• Bistå marketingafdelingen i udarbejdelse af markedsførings- og præsentationsmateriale. 

 

Succeskriterier 

• Gennemføre projektfunderinger og OPP-udbud og kontrakt forhandlinger som udbygger Grundfos 
BioBooster A/S´s position som en foretrukken leverandør i Hospitals segmentet. 

• Involvere relevante dele af egen organisation og eksterne samarbejdspartnere i resultatopnåelse 
og positionering. 

• Styrke såvel den interne som eksterne markedsføring i forhold til kunder, interessenter, politiske 
netværk, fagnetværk og foreninger. 

 
 

Kandidaten 

Den nye Senior Sales Manager er en erfaren international salgsansvarlig som igennem sin karriere har 
skabt markante resultater, gerne i såvel den industrielle- som offentlige sektor. Struktur, planlægning 
og målrettethed er personlige kendetegn for den resultatopnåelse. 
 
Kombinationen af en rimelig teknisk forståelse, en dyb erfaring med juridiske forhold i 

kontraktforhandlinger og-forløb med et politisk element og vigtigheden af at holde fokus på de 
kommercielle aspekter, er centrale i udvælgelsen af den rigtige kandidat. 
 
Du har måske direkte eller indirekte erfaring fra rådgiverbranchen og er fortrolig med udbud, OPP-
kontrakter og lignende. 
 
Du er motiveret af at spille en aktiv, og til tider lidt aggressiv rolle som salgsansvarlig, i den New 
Business virksomhed, som Grundfos BioBooster A/S stadig er.  
 
En global forståelse og idealistisk tilgang til vand(gen)anvendelse er også gode motivationsfaktorer i 
dialogen med interessenter og beslutningstagere. 
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Faglighed/kompetencer/uddannelse: 
 
Den ideelle kandidat har: 
 
• Salgserfaring fra den offentlige sektor og et godt kendskab til de offentlige udbudsprocesser,  

OPP-kontrakter mv. 

• Haft berøring med/eller kendskab til vand/spildevand/renseanlæg/anlæg og/eller drift deraf. 

• En basal teknisk indsigt, men drives af en kommerciel tilgang. 

• Minimum en bacheloruddannelse, - evt. som ingeniør, dette er dog ikke et krav. 

 

Personlige og organisatoriske kompetencer: 

• Du er synlig og opsætter og realiserer personlige og arbejdsrelaterede mål 

• Du er en overbevisende professionel, som forstår at håndtere politiske processer og gennemføre 

komplekse forhandlings forløb. 

• Du ved at succes kan ligge i detaljen, men forstår også at anlægge et holistisk syn på opgaven. 

• Du trives med og er dygtig til at skabe kontakt og etablere/vedligeholde netværk. 

• Du planlægger, organiserer og eksekverer dine indsatser og kommunikerer disse loyalt. 

• Du forstår vigtigheden af at samarbejde tværfagligt i orgnisationen og med andre Grundfos 

kompetencer. 

 

Øvrige ansættelsesvilkår/forventninger: 

Solide kommunikationsegenskaber på forhandlingsniveau i dansk og tysk/engelsk og gerne fransk. 

Indstillet på ca. 30-40 rejsedage om året, primært Skandinavien og central Europa. 

Ansættelse snarest muligt, gerne tiltrædelse pr. 1. november 2017. 

Domicil i Langå. 

 

Ansøgning sendes til: 

Insightments kontaktperson: 

Direktør Bo Fensbæk    

Mobil: +45 20635071 

Mail: bf@insightments.dk 


