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SALGSDIREKTØR – SELVKØRENDE ROBOTTER 
 

For vor kunde TinyMobileRobots søges en ambitiøs og entusiastisk 
salgsdirektør, som kan stå i spidsen for at videreudvikle et internationalt 

marked for robotløsninger indenfor afmærkning af idrætsanlæg, vejanlæg 
m.m. 

 
Nysgerrighed, entusiasme og lyst til at eksekvere er i højsædet hos den rette 
kandidat. 

 
Aktieoptioner indgår som incentive i gagepakken. 
 

 

VIRKSOMHEDEN 

 

TinyMobileRobots i Malling udvikler og udbyder robotter til automatisk præcisionsopmåling og 

afmærkning af primært idrætsanlæg, men også til opgaver indenfor landmåling, byggeri, 

vejanlæg m.v. 

Virksomheden er kendetegnet ved høj entusiasme og stærke kompetencer indenfor 

robotteknologi. Produkterne afsættes i hele verden via udvalgte samarbejdspartnere, som 

fremover skal suppleres og udvikles yderligere for at kunne håndtere den forventede vækst. 

Yderligere information på www.tinymobilerobots.com. 

 

KANDIDATEN 

Du er først og fremmest en entusiastisk købmand, som motiveres af at udvikle nye 

kunderelationer world wide, og du har erfaring med at etablere et internationalt B2B 

salgsnetværk. 

Du er vant til at tage et selvstændigt ansvar, både i forhold til kolleger og samarbejdspartnere, 

og du har en nysgerrig natur, som driver dig til at afsøge nye muligheder i et jomfrueligt 

marked. Din nysgerrighed gælder også teknologien, og du er ikke bleg for selv at demonstrere 

produkter ude hos kunden. 

Du er ambitiøs på dine egne og virksomhedens vegne – og du trives med at yde en langsigtet 

indsats for at opnå resultater. De stærke kunderelationer bygges gennem en vedholdende 

proces, og den er du villig til at præstere. Du har resultater fra tidligere stillinger, som 

understøtter dette. 

At din indsats på sigt belønnes med attraktive aktieoptioner, vil også bidrage til din motivation. 

Ellers er du karakteriseret ved at   

 Have gode kommunikationsevner 

 Have et køligt overblik, også i pressede situationer 

 Udvise god forretningsforståelse og købmandskab 

 Være nysgerrig i forhold til både teknologi og relationer 

 Trives i et uformelt og entusiastisk miljø 
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Vi forudsætter, at du har gode IT-kompetencer, har erfaring med Office-pakken og behersker 

både dansk og engelsk på højt niveau i skrift og tale. Yderligere sprogkundskaber (evt. 

spansk) vil være en bonus.  

Du har desuden en juridisk basisforståelse, så du trygt kan deltage i kontraktforhandlinger på 

både dansk og engelsk. 

 

STILLINGEN 

Som Salgsdirektør refererer du til virksomhedens direktør, og du vil få ledelsesansvaret for 

salg/marketingafdelingen med p.t. 5 medarbejdere. 

Du vil få ansvaret for den strategiske udvikling af nye markedsmuligheder – men du vil også 

være den operationelle frontløber for at implementere strategien. Du skal kunne trives med 

selv at tage teten. Dine primære opgaver vil være 

 Etablering og videreudvikling af salgskanaler, nationalt og internationalt 

 Identifikation af nye kundesegmenter  

 Daglig ledelse af salg/marketing afdelingen 

 Deltagelse i internationale messer o.lign. 

 Deltagelse i kontraktforhandlinger, både på dansk og engelsk. 
 

Du skal forvente en rejseaktivitet på 60-100 dage årligt. 

Din bopæl vil optimalt være i en rimelig køreafstand fra Malling, da en tæt kontakt med resten 

af teamet er af afgørende betydning. 

 

VIRKSOMHEDEN TILBYDER 

Du tilbydes en stilling med en høj grad af frihed under ansvar og planlægger selv din hverdag.  

Du vil blive tilbudt en attraktiv lønpakke: 

 Fast løn 

 Warrants / aktieoptioner 

 Pensionsordning 

 Sundhedsforsikring.  
 

TILTRÆDELSE 

 

Hurtigst muligt, men der ventes gerne på den rette. 

 

 

ANSØGNING 

 

Motiveret ansøgning kan sendes direkte til: 

 

Sten Appelon Petersen 

Direktør, Insightments Danmark 

 

Mobil:  +45 2270 8320 

Mail:  sap@insightments.dk 


