
Stilling: Area Sales Manager til distrikt Fyn / Jylland: 

Kan du arbejde selvstændigt, hvor disciplin, planlægning og motivation er nøgleord i dit salgsarbejde? Har du lyst 

til, og erfaring med, at sælge unikke nicheløsninger til firmaer, kommuner og stat? Kan du opbygge langvarige 

kunderelationer i det område hvor du bor? 

Så er du måske den person vi søger, til at udbygge vores salgsteam på Fyn og Jylland. 

Stillingen: 

Dr. Schutz Scandinavia A/S søger salgskonsulent, som bliver ansvarlig for salg af innovative gulvløsninger til 
firmaer, kommuner og stat. 

Salgsprocesserne varierer fra kontantsalg på første besøg, til projekter, der kan vare flere måneder før et salg 
gennemføres. 

I stillingen, arbejder du primært ud fra dit hjemmekontor, og tilbringer din dagligdag hos kunderne. Du vil i 

begyndelsen have en til to dage fra 8:00-16:00 i vores firma i Dragør, pr. uge.  

Arbejdsopgaver: 

- Opsøgning af foruddefinerede kundeemner med henblik på, at skabe interesse for Dr. Schutz’ produkter
og nicheløsninger.

- Planlægning og koordinering af kundebesøg.
- Udarbejdelse af tilbud og kontrakter.
- Daglig kontakt med salgschef og sekretær.
- Udarbejdelse af budgetter på faktisk og realistisk forventet salg.
- Løbende uddannelse i vores produkter og løsninger. Deltagelse på messer i både ind- og udland.

Vi forestiller os at du: 

- Er erfaren sælger eller konsulent, som kan dokumentere din erfaring fra tidligere job.
- Har erfaring med at opbygge nye kunder, samt bibeholde kunderelationer.
- Har en stærk konsulentprofil med autoritet, samt er tillidsvækkende af natur.
- Har gode sprogkundskaber - både på dansk og engelsk.
- Kan anvende Office-pakken, som minimum på brugerniveau.
- Er nem at omgås, og god til at samarbejde og kommunikere med dine kollegaer.
- Bor i dit distrikt.

Som person er din humor, empati og ærlighed med til, at opbygge og vedligeholde langvarige kunderelationer, 
som skaber tryghed hos kunden. 

Har du allerede en tilgang til større firmaer, kommuner, regioner og stat, er dette en fordel. 

Branchekendskab er en fordel, men ikke en betingelse. 

Vi tilbyder: 

Hos Dr. Schutz Scandinavia A/S bliver du en del af et stærkt og dynamisk salgsteam i en virksomhed med et 
uformelt miljø, som lægger vægt på fællesskab. Vi tilbyder en spændende hverdag med ansvar og udfordringer. 

Løn og bonus efter kvalifikationer og omsætning. Efter prøveperioden indgår du i vores firmapensionsordning og 
sundhedsforsikring. 

Ansøgning: 

Har du yderligere spørgsmål vedr. stillingen kan du kontakte direktør Brian Mortensen på tlf. +45 4010 7979. 
Opstart efter aftale. Send din ansøgning i dag, mrk. ”Salgskonsulent” til brian@dr-schutz.dk. 

Dr. Schutz Scandinavia A/S er en af de mest innovative leverandører af gulvløsninger til professionelle slutkunder 
i Danmark. Vi har været på markedet i over 30 år, og vores kunder består af en lang række offentlige og private 
virksomheder. Vores varesortiment er i stor udstrækning bygget op om egne produkter og agenturer, og vi 
samarbejder med nogle af de førende producenter på verdensmarkedet. Virksomheden består pt. af 20 faste 
medarbejdere, samt flere eksterne medarbejdere, og er en arbejdsplads præget af sammenhold i fællesskabet. Vi 
tilstræber at skabe et godt miljø, og gør meget ud af at have en  tæt  kontakt,  lave  fælles  arrangementer  og 
dermed  bevare  den  stærke  kultur.  Læs mere på www.dr-schutz.dk. 

Vores moderfirma er Tysk og er repræsenteret i over 70 lande. Samlet set, er ca. 100 mil. m2 behandlet med Dr. 
Schutz produkter. 
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