
   

 

SÆLGER/PROJEKTLEDER - INDRETNING AF KÆDEBUTIKKER. 
 
For vores kunde Hestra Indretning, søges en engageret sælger/projektleder, som med 

fokus på nye- og eksisterende kunder kan bidrage til virksomhedens fortsatte vækst. 

Du vil få ansvaret for egne kunder/projekter og vil være involveret i disse 

indretningsprojekter fra start til slut. 

 

 
 
VIRKSOMHEDEN. 

 

Hestra har skabt butikker, der sælger og styrker firmaprofiler, i mere end 120 år. 

Hestra har ganske enkelt den dybeste viden og erfaring om butiksindretning, samtidig 

med at man forholder sig ydmygt til hvert eneste nye projekt. Det er derfor, at Hestra 

er en af Nordens bedste udbydere af butiksindretning. 

 

I dag er Hestra et stabilt og succesrigt familieforetagende i fjerde generation. 

Virksomhedens styrke er, at man kombinerer den lille virksomheds enkelthed og 

kundenærhed med den store virksomheds ressourcer. Dermed er man i stand til at 

håndtere alle indretningsopgaver. 

 

Se mere på www.hestra.dk 
 

 
 
STILLINGEN 

 
Som sælger/projektleder vil du få reference til vores Danske Country Manager, Jesper 
Sørensen. Dit primære ansvar vil være at betjene  eksisterende kunder salgs- og 
projektmæssigt, sekundært at lave opsøgende salg t il nye kunder. 

 

Hestra servicerer vidt forskellige brancher, men du må gerne tilføre nye brancher og 
netværk. 

 

Kontoret er lokaliseret i Vejle, hvor du vil få din daglige arbejdsplads. Du skal dog 

forvente en betydelig kørselsaktivitet over hele landet i forbindelse med kundeak-tiviteter. 

 
Du vil få stor indflydelse på din egen hverdag og projekter, men vil i øvrigt indgå i et 

fagligt stærkt team med både danske og svenske kolleger. 

 
Dine primære opgaver vil være: 
 
• Kundeansvarlig for en fast kundeportefølje, hovedsageligt kæder. 

• Håndtering af igangværende projekter. 

• Identificering af nye kundeemner, ad hoc salg og netværk. 
• Opsøgende salgsindsats. 
• Tilbudsgivning og projektering. 

• Opfølgning og styring af projektteam bestående af beregner, indkøber og designer. 
• Samarbejde med eksterne montagepartnere og tredjeparts leverandører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hestra.dk/


   

KANDIDATEN. 

 

Du har som udgangspunkt erfaring med løsningssalg og projektledelse og gerne 
indgående kendskab til detailhandel. Brancheerfaring er naturligvis en fordel, men ikke en 
betingelse. 

 

Du har en solid teknisk forståelse for indretningsløsninger, så du kan tolke en tegning og 

foretage opmålinger, samt rådgive kunder til at finde den helt rigtige løsning. Du er 

samtidig så meget købmand, at du også formår at få ordren i hus. 

 
Du har erfaring med de langvarige salgsprocesser og har is i maven til at gå efter de 
rigtige kunder - også selv om det kan være lange seje træk. 
 
Du trives med at følge projektet fra start til slut og sætter en ære i at levere til rette tid, pris 
og kvalitet og får dine kunder til at blive positive ambassadører for Hestra. 
 

 

 
Derudover skal du: 

 
• Motiveres ved at have hyppig og vedholdende kundekontakt. 
• Tri ves med at skabe dine egne resultater og administrere frihed under ansvar. 

• Være disciplineret og kunne drive din egen hverdag. 

• Kunne formulere dig præcist, skriftligt og mundtligt, evt. erfaring med svensk. 
• Have solid erfaring med Office -pakken. 

• Gerne have kendskab til/lyst til at arbejde med tegneprogrammet (ArchiCad). 

 

 
 
VIRKSOMHEDEN TILBYDER. 
 
• Et uformelt miljø med højt fagligt niveau. 
• Et spændende og alsidigt job med mulighed for personlig og faglig udvikling. 

• Gagepakke med fast løn og bilordning. 

 

 

TILTRÆDELSE. 

 

Snarest muligt, men der ventes gerne på den rette. 

 

 

ANSØGNINGSFRIST. 

 

Vi får mange henvendelser på jobannoncer. Når vi vurderer, at vi har et tilstrækkeligt 

antal egnede kandidater, tages jobannoncen af vores hjemmeside. Hvis denne stilling 

har din interesse, vil vi derfor opfordre dig til at sende din ansøgning hurtigst muligt . 

 

 

 

KONTAKT. 

 

Motiveret ansøgning mv. sendes til: 

 

Insightments 

Direktør, Bo Fensbæk 

bf@insightments.dk, +45 2063 5071 

 

mailto:bf@insightments.dk

