Chief Commercial Officer
Vækstmuligheder
Med reference til den administrerende direktør får du
ansvaret for salgsorganisationen på 8 medarbejdere, hvor
det er din opgave at gå i spidsen for salgsarbejdet - og
motivere dine medarbejdere til at nå deres mål.
Dette betyder, at du deltager i strategiarbejdet, har ansvar
for Key Accounts, afdækker behov, inddrager dine medarbejdere i løsningsdesign, forhandler kontrakter og sikrer, at
kundens behov indfries.

Du har kendskab til – og praktisk erfaring med salg til industrien, eller du kommer fra en underleverandør virksomhed.
Erfaring med afsætning til forsvarsindustrien er en fordel.
Herved har du erfaring med at bearbejde kundens udviklings- og indkøbsfunktioner.
God erfaring i anvendelse af pipeline management, CRM og
IT er et krav. Du kan begå dig på engelsk.

Mulighederne

Herudover har du ansvaret for ledelse og udvikling af dine
medarbejdere, ligesom du indgår i virksomhedens ledelse.

i denne stilling er særdeles interessante. Mikkelsen Electronics har alle muligheder for fortsat vækst og har vist, at
forretningsmodellen er konkurrencedygtig.

Endvidere har du det ledelsesmæssige ansvar for marketing.

Den rette kandidat får alle muligheder for personlig og faglig
udvikling, og en lønpakke, der matcher de stillede krav.

Den rette kandidat

Du er velkommen til at kontakte John Wagner hos People
Capital Partner på telefon + 45 30 24 24 09 for yderligere
informationer.

Du har en relevant uddannelse, og kombineret denne med
salgs- og salgsledelseserfaring.

Mikkelsen Electronics A/S er en
familieejet virksomhed, der blev stiftet
i 1971. Virksomheden har ca. 115
medarbejdere fordelt på to selskaber:
Farum og Niš, Serbien. Langvarige
samarbejdsaftaler med stik-, sensorog ferritproducenter i Europa samt
egen kabel- og Technomelt produktion
kendetegner Mikkelsen Electronics.
Mikkelsen Electronics er i høj grad drevet af kundetilpassede løsninger, og
søger konstant at udfordre sig selv og
leverandørerne for at finde netop dén
løsning, der er den rette for kunderne.
Derfor samarbejdes der kun med
kvalitetsproducenter.
Mikkelsen Electronics søger nu en
kompetent Chief Commercial Officer

Send gerne dit CV til job@peoplecapital.dk

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