
AREA SALES MANAGER til det tyske marked
AARS, NORDJYLLAND

Som en del af vores vækst- og strategiplan mod 2023 
søger vi nu en engageret og resultatorienteret Area 
Sales Manager, der kan være med til at styrke salgs-
aktiviteterne på det tyske marked.

Som Area Sales Manager hos Kimbrer Computer kommer 
du til at indgå i et tæt samarbejde med vores dygtige og 
erfarne Product Managers, som har bred og dybdegående 
knowhow om produkter fra IBM, Lenovo, HP, Dell, EMC, 
NetApp og Cisco.

Du vil komme til at arbejde fast fra vores kontor i Aars, 
hvor din væsentligste opgave vil blive at skabe vækst in-
den for det tyske marked.

Mere konkret består dine opgaver af:

• Opsøgende salgsarbejde
• Udvikling og support af nye og eksisterende kunder
• Udvikling og implementering af markedsstrategi
• Udbygning af din egen kundeportefølje
• Samarbejde og koordinering i salgsafdelingen
• Rejseaktivitet i forbindelse med kundebesøg

Dine faglige og personlige kvalifikationer:

• Du besidder et godt købmandskab og har en god forret-
ningsforståelse
• Du har allerede markedskendskab og salgserfaring fra 
en lignende stilling
• Du taler og skriver tysk og engelsk på forhandlingsniveau
• Du har et stærkt drive og ønsker at skabe resultater
• Du motiveres af udfordrende opgaver og mål
 
Som Area Sales Manager hos Kimbrer Computer er det 
vigtigste, at du har talent inden for eller erfaring med op-
søgende salg og indkøb. Derudover er det vigtigt, at du 
kender og forstår vigtigheden af at opbygge gode og lang-
varige kunderelationer.

Den ideelle kandidat er en troværdig og loyalitetsskaben-
de holdspiller, som trives i et hurtigt tempo og har evnen 
til at arbejde både selvstændigt og i teams.

Vi forventer, at du er ansvarsbevidst, disciplineret og for-
mår at prioritere dine opgaver - hele tiden med virksom-
hedens strategiske mål for øje. Din uddannelsesmæssige 
baggrund er af mindre betydning. I stedet vil der blive lagt 

vægt på personlighed, erfaring og dokumenterede resul-
tater.
 
Hvad kan vi tilbyde?
En spændende og udfordrende stilling, der giver dig mu-
lighed for at udvikle dig fagligt og personligt i en interna-
tional, professionel og dynamisk virksomhed.

Vores arbejdsmiljø er kendetegnet ved gensidig respekt 
samt en afslappet, hyggelig og familiær stemning. Vi tror 
på værdien af vidensdeling, og vi er af den overbevisning, 
at samspillet mellem fagligheder udgør nøglen til succes. 
Derfor har vi stort fokus på at skabe en teamkultur, hvor 
alle løfter i flok og bidrager til det samlede resultat.

Vi udviser oprigtig interesse i hinanden som mennesker, 
og alle har et ansvar for at sikre en arbejdsplads med høj 
trivsel og arbejdsglæde. Selvom vi har travlt, er målet for 
en arbejdsdag, at medarbejderen har haft en sjov dag og 
føler sig motiveret til dagen i morgen.

Hvem er Kimbrer Computer?
Kimbrer Computer er en dansk broker-virksomhed, der 
siden 1995 har specialiseret sig inden for køb og salg af 
brugt og renoveret hardware og it-udstyr til B2B-marke-
det. Vi har kunder i mere end 80 lande og tilbyder en bred 
vifte af servere, storage-systemer og netværksudstyr fra 
førende brands som IBM, Lenovo, HP, Dell, EMC, NetApp 
og Cisco.

Er du klar til at tage udfordringen op?
Hvis du søger en mulighed for at udvikle din karriere, be-
des du sende os en motiveret ansøgning til job@kimbrer.
com, hvori du fortæller os lidt om dig selv, og hvordan du 
kan bidrage til Kimbrer Computers fortsatte udvikling.

Vi opfordrer alle kvalificerede uanset baggrund til at søge 
stillingen. Alle ansøgninger behandles fortroligt, og sam-
taler vil blive afholdt løbende. Stillingen er med tiltrædel-
se snarest muligt.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henven-
delse til vores salgschef Jesper Møller Iversen på telefon 
+45 6015 3950 eller via e-mail jmi@kimbrer.com.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest mandag 
den 31. august 2020 kl. 12.00.


