
Vi søger en kollega, der skal stå for salg i Norden 

(Norge, Sverige og Finland) Stillingen er nyopret-

tet og der vil være mulighed for, at forme den ef-

ter din profil.

Du vil blive en del af et dynamisk team, hvor der 

er lige fordeling mellem rejsedage og teamwork. 

Vi forventer, at du er initiativrig og har en 

imødekommende personlighed, der vil skabe

gode relationer med kommende forhandlere og 

arkitekter. Rejsedage forventes at være omkring 

60-80 dage om året. Øvrige dage ønsker vi at se 

dig her på kontoret i Silkeborg, men der vil selv-

følgelig være mulighed for, at arbejde hjemmefra 

efter behov. 

Vi søger en kollega med:

• Drive og passion for din proffesion. Erfaring 

            indenfor branchen er ikke et krav

• Strategisk tankegang

• Evnen til at binde bånd 

            og styrke relationer

• Gode sprogkundskaber. Flydende på dansk    

           og engelsk
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DINE HOVEDOPGAVER

• Salg og forhandlinger med 

   producenter/forhandlere

• Skabe relationer til nye og      

   eksisterende kunder / arkitekter

• Igangsættelse af markedsudviklende   

   aktiviteter

• Deltage på messer og konferencer

• Supporter projekter, hvor customized  

   løsninger ønskes

• Budgetansvar for eget område

• Vedligeholdelse af CRM (Hubspot)

KEY ACCOUNT MANAGER TIL NORDEN

www.pj-production.dk

- HVOR DU SKAL STÅ I SPIDSEN FOR 

SALG AF MODERNE KONTORINTERIØR



www.pj-production.dk

HAR VI TÆNDT EN ILD I DIG?

Vi glæder os til at modtage et kald, en ansøgning, video eller hvordan du nu gerne vil til-

kendegive din interesse. Skriv til mail jb@pj-production.dk. Har du spørgsmål vedrørende 

stillingen, kan du ringe til Jesper Blaabjerg på 41199080.

VI TILBYDER

Udover at blive en del af et passioneret team, med et godt sammenhold og en uhøjtidelig 

atmosfære, kan vi tilbyde dig: 

• Løn og bonus, der matcher dine kvalifikationer

• Firmabil

• Persontype test (DICS). Vi går op i, at din profil passer godt samme med de øvrige ansatte

• Morgenbrød hver morgen 

• Pension og sundhedsforsikring er selvfølgelig en del af din kontrakt 

• Stemningsfulde fredage, hvor der ofte er plads til en øl og en grillpølse

• Personalearrangementer sommer og vinter
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HVEM ER PJ PRODUCTION 

PJ Production er en international virksomhed, der designer og producerer tilbehør til 

arbejdspladsen. Vi er en B2B virksomhed, hvor vores produkter sælges gennem 

forhandlere og producenter. Vi har to brands; www.PJ-Production.dk og 

www.APTOCollection.dk


