
Salgschef – til spændende og kreative 
gulvløsninger på det europæiske marked
danfloor Group er en international tæppeproducent, som er aktør på store dele af de 
europæiske markeder.  Vi arbejder både med det private marked via et  velfungerende 
forhandlernet og på kontraktmarkedet via arkitekter, byggeselskaber, grossister og  
contractors.

Vores grundfilosofi bygger på innovation, kvalitet, sikkerhed og service, og du får 
gode muligheder for at have en aktiv rolle i vores management team, og med direkte 
 reference til den adm. direktør får du ansvaret for salg og profilering af vores koncepter 
på en række europæiske markeder.

Dine arbejdsopgaver:
Dine hovedopgaver er, i samarbejde med det øvrige team, at vedligeholde og opbygge 
salg af tekstile gulvløsninger i Europa, dog primært i Norden, Tyskland, Østrig, Schweiz 
og Holland. Du vil få det overordnede ledelsesansvar for de respektive markeder, 
herunder eksterne sælgere/agenter samt vores interne salgs backup. 

Du skal motivere og støtte salgsteamet, samt på struktureret vis planlægge firmaets 
salgsaktiviteter, herunder i samarbejde med teamet forestå opsøgende arbejde, 
 implementere konkrete handlingsplaner samt udarbejde salgs/markedsanalyser.                  

Tilbudsudarbejdelse, kundebesøg og opfølgning på salgsopgaver vil være daglige 
 funktioner i dit arbejde, hvor du selvfølgelig har interne ressourcer som opbakning.

Din profil:
Som person er du resultatorienteret, har en høj grad af forretningssans og selvstæn-
dighed, kombineret med personligt drive og dynamik samt en naturlig autoritet og 
 gennemslagskraft. Du har stærke kommunikationsevner på tysk og engelsk og en 
 engageret adfærd, som medvirker til at motivere og samle medarbejdere. Du skal 
samtidig være meget udadvendt, hvilket gør, at du drives af at udvikle og fastholde  
kunderelationer med det gode købmandskab som udgangspunkt. Du skal forvente  
70-90 rejsedage årligt.    

Solid praktisk erfaring fra beslægtet branche eller lignende stilling er en nødvendighed 
og samtidig en god teoretisk baggrund. Du har tidligere vist gode resultater med 
markedsudvikling og stor flair for kunderelationer og partnerskab.

Du tilbydes et internationalt og selvstændigt job, og du får stor indflydelse på din egen 
hverdag og ansvarsområde i en flad organisation. 

Venligst send din ansøgning til:  
danfloor a/s, Østerbro 9, 6933 Kibæk, att.: Jesper Jensen 
eller mail til jesper.jensen@danfloor.com. 
Hvis du har spørgsmål til stillingen – ring venligst på 96 99 19 01 

danfloor/ulster er en 
 velkonsolideret virksomhed 
og er et kendt brand på både 
bolig- og kontraktmarkedet i 
store dele af verden. 

Vi udvikler fleksible gulvløs-
ninger for og i samarbejde 
med vores kunder – solidt 
funderet på værdier som 
et godt indeklima, komfort, 
holdbarhed og design. Vi er 
70 ansatte i danfloor Group 
og har egen produktion, 
 administration, salgskontor 
og produktudvikling i 
Midtjylland. 

Se mere på:
www.danfloor.com


