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Bath Deluxe  
Bath Deluxe har gennem snart 20 år opbygget en international forretning som totalle-
verandør af badeværelsesinteriør. CEO Finn Hansen har med udgangspunkt fra Prag 
etableret en solid virksomhed med godt 20 medarbejdere som alle er drevet af at sælge 
mid-/high end bademiljøer via DIY. Selv sætter de ord på deres passion således:   

Vi elsker badeværelser, og vi betragter badeværelset som et af de vigtigste rum i dit 
hjem. Badeværelser har mere end en praktisk funktion, det bliver ganske ofte brugt til 
at nyde tid sammen, motion, eller bare slappe af med wellness. Dette er ikke noget nyt, 
allerede de gamle grækere og romerne brugte badeværelset som et rum med flere 
formål, og de var meget bevidste om at badeværelset skal være smukt dekoreret, og 
et inspirerende rum.  

 
Salgschef – kommerciel og dygtig leder 
Med udgangspunkt fra Århus området, ønsker Bath Deluxe at etablere en dansk orga-
nisation som bliver primær ansvarlig for at drive udviklingen af nye afsætningskanaler 
inden for DIY/bolig retail og e-commerce. Det primære fokus bliver etablering af shop-
in-shop miljøer hos Nordeuropæiske bolig- og byggemarkedskæder samt at lancere 
Bath Deluxe’s egen webshop overfor europæiske privatkunder. Produkterne er attrak-
tive i forhold til design, kvalitet og pris, og forventningerne er store i forhold til at skabe 
succes. Produktpalletten forventes at vokse med flere nyheder til hus & have i fremti-
den.   
 
 
Du udvikler og driver salget til kæder og e-commerce 
  
Med reference til CEO Finn Hansen får du det lokale ansvar for at lede en mindre organi-
sation, og bliver ansvarlig for den strategisk/taktiske retning og daglig operationel drift 
og resultater. Du er selv udførende i kontakten til indkøbskontorer og nøglekunder, og 
du bliver overordnet ansvarlig for resultater og trivsel i den danske organisation som 
rummer e-commerce, indkøb-/supply chain og kundeservice. Det er dit ansvar at teamet 
bliver sat rigtigt sammen, og derfor vil du også være med i processen med at finde de 
helt rigtige medarbejdere.  
 
Du har stor indflydelse på virksomhedens forretnings- og strategiplan, herunder udar-
bejdelse af konkrete initiativer med fokus på det europæiske marked, primært i Nordeu-
ropa, samt understøttende handlingsplaner, der sikrer en markant vækst.  
Som leder motiverer, coacher og udvikler du dit team gennem aktiv og synlig ledelse. 
 
 
Stærk omnichannel forståelse og eksekvering 
 
Du kommer fra en produktions- eller handelsvirksomhed, med ansvar for salg ind mod 
DIY af køkken/bademiljøer.  Du har erfaring med e-commerce, både salg via egen webs-
hop og eksterne netbutikker. Du har sandsynligvis en relevant kommerciel uddannelse. 
Det vigtigste er dog, at dit salgs- og ledelseshåndværk er på plads, og at du har solid 
erfaring med salg til kæder. Du arbejder aktivt og klogt, og er synlig i hele værdikæden. 
Du påtager dig selv at åbne nye kundesamarbejder og udvikling af eksisterende. 
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Som person er du karismatisk, ambitiøs og målrettet, og du har et højt energiniveau. Du 
arbejder selvstændigt og analytisk, med sikker eksekvering og høj hastighed. Du er 
stærkt kommunikerende, teamorienteret og initiativrig, og kan identificere fremtidens 
forretningsmuligheder. Du er den naturlige leder og inspiration for medarbejderne, og du 
kommunikerer ærligt, positivt og uden skjulte dagsordner. 
 
 
Du tilbydes… 
 
En meget sjælden mulighed for at være med til at sætte dit eget hold og udvikle en helt 
ny virksomhed som skal arbejde parallelt med hovedkontoret i Prag. Du får 
”nøglerne” til din egen virksomhed, medindflydelse på de kommende dygtige kolleger og 
en kompetent og velkonsolideret ejer i ryggen. Du må forvente 40-60 rejsedage på de 
primære markeder, og lønrammen afspejler dine kompetencer. 
 
Har du spørgsmål til stillingen så kontakt: 
 
Headhunter Thomas Aagaard på telefon 2373 3913 eller headhunter Morten Elbro på 
telefon 2858 0056 
 
Ansøgning samt CV sendes til job@insightments.dk, mrk.: ”Salgschef Bath Deluxe” sna-
rest muligt. 
 
 
  


