
For at fremme og styrke den fortsatte udvikling søges 

en dygtig Key Account Manager til vores 

salgsorganisation på Sjælland. Du vil virke ud fra vores 

kontor i Greve. 

Jobbet

Med reference til salgsledelsen får du ansvaret for 

salget på Sjælland. Du skal selvstændigt styre en 

spændende, men også krævende salgsproces, der 

strækker sig lige fra de indledende behovsanalyser og 

forhandlinger, over udarbejdelse af løsningsforslag og 

tilbud, til de afsluttende kontraktforhandlinger. Du skal 

således levere et ”sejt træk” i salgsprocessen, og 

samtidig evne at skabe og vedligeholde langsigtede 

kunderelationer. Salg, indsatsstyring og opfølgning er 

således afgørende indsatsområder, hvis du skal opnå 

succes. 

• Du kan håndtere forskellige kundetyper og forhandle 

på flere niveauer

• Du er selv-motiverende med et højt drive

• Du har et godt overblik og besidder et højt service-

og aktivitetsniveau

• Du er en rigtig købmand med økonomisk indsigt

• Du kan fungere både som sælger og rådgiver over 

for vores kunder

Din profil

Du har selvstændigt gennemført opsøgende og 

vedligeholdende salg – meget gerne inden for 

transportbranchen. Du ved, at struktur og løbende 

opfølgning er afgørende for din salgssucces, og du har 

bevist gode forhandlingsevner, god økonomisk 

forståelse, vedholdenhed og ikke mindst styrke til at 

etablere og vedligeholde langsigtede kunderelationer. 

Herudover har du et højt engagement og en god 

teknisk forståelse, der gør dig i stand til at forstå 

kundernes individuelle behov. Du er fortrolig med 

engelsk, og IT er et naturligt værktøj i din dagligdag. 

Søg job

Sales Management varetager rekrutteringsprocessen, 

så søg dette spændende job ved at sende din ansøgning 

og CV mrk. ”Salgskonsulent med KAM ansvar til MAN 

Rental" til job@sales-management.dk For yderligere 

spørgsmål kontakt Lars Schrøder på tlf. 2720 5397. Vi 

indkalder til samtale løbende, så send din ansøgning 

allerede i dag. Alle henvendelser behandles fortroligt. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Se flere spændende jobs hos MAN her: 

http://sales-management.dk/manjob.html

MAN er førende producent inden for erhvervskøretøjer. 

Euro-Leasing A/S – MAN Rental er et datterselskab i 

MAN koncernen og en del af VW Group. Det danske 

selskab har sammen med Polen, Tyskland og Sverige i 

alt 200 medarbejdere. MAN Rental tilbyder et 

enestående koncept: Luksuskøretøjer af den nyeste 

generation, kombineret med fleksible lejemuligheder og 

en uovertruffen kompletservice.

Med MAN Rental planlægger I hele jeres lastbil-, trailer-

og anhængerbehov ud fra jeres behov og skåner 

køretøjer og nerver. Fordi I ikke binder kapital, undgår 

ubehagelige låneforhandlinger og reducerer jeres 

vognparkstyring. Med de kundeindividuelle lejeaftaler 

plus likviditetsskånende komplette pakker fra den 

førende tyske partner for vognparkstyring.

Sales Management er specialiseret i search & selection af kommercielle 
nøglemedarbejdere, som kan skabe resultater og udvikling. 
Se mere på www.sales-management.dk

Salgskonsulent med Key Account ansvar søges til MAN Rental/EURO-leasing A/S


