Salgschef
Inspirerende og teknisk kompetent leder
Midt- og Nordjylland
Stort ansvar
Med reference til Salgsdirektøren får du ansvaret for 8 eksterne sælgere, 1 teamleder og 12 interne sælgere.

ELLER du har en kommerciel salgsledelsesbaggrund inden
for tekniske virksomheder. Det er væsentligt, at du har et
godt energiniveau, en god gennemslagskraft og en inspirerende lederstil.

Du får eget direkte kundeansvar for en række væsentlige Key Accounts, og derudover sikrer du via sparring og
coaching, at dine medarbejdere når deres mål.

En af de bedste Salgschef udfordringer

Du deltager endvidere i salgsledelsen i selskabet, og har
herigennem indflydelse på virksomhedens salgsstrategi.
Din afdeling er et vinderteam, og det bliver dit succeskriterie, at dette fortsætter via god og inspirerende ledelse.

Du får både direkte og indirekte ledelsesansvar, sidder med i
salgsledelsen hos en virksomhed med værdierne i orden.

Salgsleder med teknisk erfaing
Der er flere indgange til dette unikke job:
ENTEN har du en teknisk baggrund og kombineret denne
med salgsleder erfaring fra den el tekniske branche

Vores klient tilbyder alsidige udfordringer, ledelsesmæssigt og kommercielt, og der er rigtig gode udviklingsmuligheder
i virksomheden.

Vores klient er en stor og kendt
markedsleder inden for sit forretningsområde. Virksomheden
omsætter for langt over 1 mia. kr, og
har mere end 1000 medarbejdere.
Virksomheden har en særdeles
bred produktportefølje, og en stærk
leveranceorganisation, der sikrer høj
grad af tilgængelighed og servicegrad til kunderne.

Du er velkommen til at kontakte partner John Wagner hos
People Capital Partner, på telefon 30 24 24 09, hvis du ønsker yderligere informationer, inden du sender dit CV.

Virksomheden arbejder tæt sammen
med globale og lokale producenter
af tekniske produkter og løsninger,
og sikrer kunderne en kompetent
rådgivning.

Send gerne dit CV til job@peoplecapital.dk. Vi behandler
naturligvis alle henvendelse med diskretion.

Til at fastholde og udbygge den
nuværende position søges nu en
inspirerende Salgschef

PeopleCapitalPartner assisterer
virksomheder med at udvælge
og udvikle nuværende og
fremtidige medarbejdere

Næsseslottet
Dronninggårds allé 136 · 2840 Holte
CVR 27 58 94 13
contact@peoplecapital.dk

