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Fornavn, Efternavn
Foto

 Resultatskabende leder med god forretningssans og stærke
forhandlingsevner.
 MBA og solid erfaring med salg, organisations- og
forretningsudvikling i danske og internationale virksomheder på
Level 1 managementniveau.
 Analytisk, struktureret med en klar fornemmelse for prioritering af
mål.

Kontaktoplysninger
Fornavn, Efternavn
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Postnummer, By

Dokumenteret succes som;





Salgschef/-direktør
Adm. direktør
Marketingchef
Indkøbschef

Mobil
Email
LinkedIn profil
https://dk.linkedin.com/in/
Civil stand
Gift.
Vi har x børn.
Sprogfærdigheder
Dansk, engelsk og svensk
på forretningsniveau
Akademisk baggrund
Diplom MBA
Merkonom I
markedsføring
Edb-assistent
Højere Handels eksamen
EFG Handel og Kontor

Hvad tilfører jeg organisationen?






Besidder et stort drive, som skaber resultater.
Har evnen til at motivere andre.
Evner at udvikle og eksekvere på strategiske handlingsplaner.
En tiltalende personlighed som skaber god energi og arbejdsglæde.
Sørger for fremdrift gennem ansvarsbevidsthed og
indstillingen; ”Intet er umuligt” (personligt
motto).
 En udadvendt, engageret og resultatorienteret teamplayer.
 En struktureret og løsningsorienteret tilgang til arbejdsopgaver og
evnen til at bevare overblikket og prioritere opgaverne i pressede
situationer.
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Erhvervserfaring
201x – til dato

Senior Sales Manager
Ref.: Country Manager
Virksomheden er en af verdens største distributører af x, med afdelinger i
xx lande og en samlet omsætning på x. I Danmark udgør omsætningen x
med en organisation på omkring xxx medarbejdere.






200x – 201x

Som Senior Sales Manager har jeg budget- og personaleansvar for
en salgsafdeling bestående af interne og eksterne sælgere samt et
antal produktspecialister.
Daglig salgsledelse og kommerciel kontakt til primære leverandører
ift. eksekvering
Kampagner, salgsaktiviteter mv.
Overordnet kontakt til strategisk vigtigste kunder hvor jeg deltager på
kundemøder i forbindelse med årsaftaler mv.

Jeg indgår i Level 1 managementgruppen.

Purchasing Manager
Ref.: Direktør
Virksomhed x var distributør af produkter i land x og x. Virksomheden blev
solgt til x, hvor jeg overgik til stillingen som Senior Sales Manager.






Mine primære arbejdsopgaver var at source og foretage indkøb af
diverse forbrugerelektronikprodukter i region x. Dette skete dels via
indkøbsmesser og dels via mit gode netværk, som er opbygget gennem
mange års kontakt og rejser.
Ansvarlig for konstant at sikre et interessant og aktuelt produktsortiment.
Produktudvikling/-tilpasning i samarbejde med producenterne.
Sikre tekniske godkendelser og dokumentation.
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Erhvervserfaring (fortsat)
200x – 200x

Salgschef
Ref.: Direktør
Virksomhed x var importør og producent af forskellige produkter.
Afsætningen skete dels via distributører samt via direkte aftaler med de
største detailkæder i region x






200x – 200x

Med reference til den adm. direktør var jeg ansvarlig for at
udvikle og drive salgsafdelingen og afsætningen af komplet
produktsortiment.
Fastlægge den overordnede salgsstrategi.
Identificere potentielle forretningsområder og strategisk vigtige
kunder samt bygge relationer til disse.
Tilpasse og videreudvikle salgsafdelingen, så den matchede
afsætningsstrategi og dermed sikre at fastsatte målsætninger
blev indfriet.
Jeg indgik i topledergruppen og var dermed involveret i alt fra salg til
markedsføring, produktion og administration.

Salgsdirektør
Ref.: Direktør
Virksomheden var i 200x nystartet med en go-to-market model om at
importere og videresælge diverse produkter. Kunderne omfattede de
fleste større detailkæder i region x




200x-200x

Opbygning af kundeportefølje samt produktsortiment fra
scratch. Arbejdet omfattede alle faser fra at finde interessante
produkter, primært ved besøg på messer i region, til at få dem
på hylderne i detailkæderne.
Jeg varetog alt fra koordinering af vareprøver udarbejdelse af
salgsmateriale, produkttilpasning, emballage,
betjeningsvejninger mv.

Direktør og medejer
Ref.: Koncerndirektør i udlandet
Virksomhed x var en distributør af produkter og interesseret i at starte en
afdeling op i Danmark





Udarbejdelse af budgetter, forretnings- og marketingplaner.
Etabling af ny organisation fra scratch herunder etabling af
kontorfaciliteter.
Opbygning af forhandlernet i Danmark.
Kontinuerlig coaching og udvikling af organisationen i henhold til
vækstplaner.
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199x – 200x

Adm. Direktør
Ref.: Tidl. Koncerndirektør
Virksomhed x var en virksomhed med afdelinger i flere lande og xxx
ansatte og en årlig omsætning på xx.
Koncernen omfattede produktion samt salg Xx indgik i som på det
tidspunkt var den største producent.

199x – 199x



Total ansvar for virksomhedens samlede aktiviteter.



Jeg indgik i den nordiske topledelse med fokus på strategisk
udvikling af koncernens salgs- og markedsføringsaktiviteter i x
lande.

Markedschef
Ref.: Direktør x




199x –199x

Efter godt x års udstationering startede jeg som
markedschef
Mine arbejdsopgaver var, i samarbejde med direktøren, at varetage
og udvikle selskabets aktiviteter og forretningsområder i landene i
region x. Jeg indgik i øvrigt i selskabets topledelse.
I februar 200x valgte direktøren at forlade selskabet. Jeg blev
matchet op mod eksterne kandidater til stillingen som adm.
direktør og blev efter denne proces tilbudt jobbet.

Adm. direktør
Ref.: Direktør
Virksomhed x blev i 199x etableret ved opkøb af et mindre selskab med
xx ansatte og en årlig omsætning på ca. xx. Efter x år under min ledelse
bestod organisationen af xx ansatte, x butikker, en omsætning på over
xxx mio. og en god bundlinje.




199x –199x

Total P&L ansvar for etablering af distribution- og detailhandel
på det xx marked
Sideløbende med jobbet deltog jeg sammen direktøren, i etablering
af salgskontorer i lande xx samt en erhvervsafdeling i x
Virksomheden blev i xx opkøbt af en koncern, hvor jeg i denne
forbindelse deltog i en omfattende proces.

Salgs- og marketingdirektør
Ref.: Direktør
Dette blev starten til en virksomhed som inden den blev solgt i 199x
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havde xxx ansatte og en årlig omsætning på over xxx mio. med
afdelinger i xxx



Jeg var bl.a. ansvarlig for etablering af butikskæderne herunder
ansvar for salg, markedsføring og personale.
Jeg indgik i topledelsen og havde det totale budgetansvar x
divisionen og forestod samtlige arbejdsopgaver fra at lave
markedsundersøgelser, finde egnede butikslokaler, ansætte
personale og planlægge markedsføringskampagner.

Kernekompetencer
 Professionel Sales Management
Er uddannet i professionel sales management. Dette inkluderer en 360
graders uddannelse i at angribe og bearbejde et potentielt marked ift.
markedsanalyse, targetsetting, kundesegmentering, sammensætning af
salgsteam som matcher marked og segmentering, salgsrytme, pipelinestyring mv.
Jeg ved hvordan man optimerer og strukturerer opgaver, målpunkter og
pipeline- styring for alle niveauer i salgsarbejdet herunder; salgschef,
interne/eksterne sælgere og backoffice.

 Strategi
Jeg har gennem tidligere stillinger beskæftiget mig meget med
opbygning/udvikling af såvel organisationer som nye markeder. Til den
praktiske erhvervserfaring har jeg tilført en diplom MBA uddannelse og
er godt rustet til at kunne vurdere teoretiske og praktiske
problemstillinger ved at have kendskab til strategiske teorier/modeller,
som kan hjælpe med at strukturere dette arbejde.
Min styrke ligger således i at kunne kombinere mange års praktisk
erhvervserfaring med akademiske teorier, og dermed inddrage de
elementer, som jeg finder mest optimale i de pågældende
problemstillinger.

 Organisations-/forretningsudvikling
Opbygning og løbende tilpasning af organisationer har været en
stor del af min tidligere karriere. Jeg er endvidere meget optaget af
de kulturelle forskellige i organisationer og markeder/kunder på
tværs af landegrænser. Jeg har boet x år i udlandet og erhvervet
mig stor erfaring med ledelse i region x.
Mit drive for salg og ledelse smitter positivt af på alle niveauer. Jeg
sørger for, at relevante medarbejdere inddrages og formår at skabe
forståelse og samarbejde for at nå de opsatte mål.
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 Ledelse
Jeg er en god leder, som skaber resultater gennem mine kollegaer.
Med min positive tilgang til udfordringer formår jeg at kommunikere
selv ”svære” beslutninger på en konstruktiv måde, så
medarbejderne forstår vigtigheden og
årsagen til beslutningen. Jeg tager mig altid tid til at lytte og hvis
nødvendigt komme med gode råd og forslag til at løse aktuelle
problemstillinger.
Med mit afsmittende gode humør skaber jeg et uformelt
arbejdsklima og god teamånd så alle arbejder sammen og går efter
målet. Min brede faglige erfaring bidrager til god sparring som
skaber arbejdsglæde og resultater.

