
Til MAN Rental i Padborg søges en salgschef til at 

varetage ledelsen af salgsafdelingen bestående af to 

interne medarbejdere, samt to eksterne sælgere. Du 

bliver ansvarlig for at salgsbudgetterne nås mht. 

volumen og lønsomhed, ligesom du i samarbejde med 

de øvrige medarbejdere hele tiden er på forkant med 

aktiviteter og tiltag for salgsafdelingen. Som salgschef 

er du en vigtig del af det daglige salgsarbejde, for at 

sikre at du har fingeren på pulsen og ved hvad der sker i 

markedet.

Eksempler på arbejdsopgaver:

• Ledelse og motivation af medarbejderne

• Opsøge nye kunder

• Skabe mer- og gensalg hos eksisterende kunder

• Porteføljestyring/management

• Sikre et tæt og udbytterigt samarbejde med interne 

og eksterne samarbejdspartnere 

• Afrapportering, budgetlægning og -opfølgning

Din profil

Der kan være flere indgange til jobbet. Du har 

formentlig haft ledelsesansvar, eller også er du nu klar 

til dit første lederjob. Du har erfaring med transport-, 

logistik-, finansierings-/leasing- eller lastbilbranchen, 

hvorfra du har oparbejdet et relevant netværk og en 

bred indsigt i transportbranchens aktører og 

mekanismer.

Som person er du handlekraftig og besidder gode 

kommunikative evner. Du udstråler personlig 

gennemslagskraft og robusthed. Du kan begå dig i en 

international virksomhed, hvor partnersalg og mange 

interessenter har indflydelse på din hverdag og din 

succes. Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende,

men du har købmandskab og er i stand til at analysere 

salgs- og nøgletal og dermed identificere 

forretningspotentialer og indsatsområder. Endvidere 

taler og skriver du flydende engelsk.

Søg job

Sales Management varetager rekrutteringsprocessen, 

så søg dette spændende job ved at sende din ansøgning 

og CV mrk. ”Salgschef 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.

MAN Rental

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.

Se flere spændende jobs hos MAN Rental her: 

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

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

Salgschef til MAN Rental EURO-leasing A/S – har du evnerne til at gå forrest?


