Business Development Manager
indenfor overvågningsteknologi
Vi er eksperter inden for overvågningsteknologi, og vi designer, udvikler og producerer miniature
audio-, video- og sporingsudstyr til politi, efterretningstjenester, specialstyrker, samt statsanerkendte
organisationer på verdensplan. Vi arbejder med den nyeste teknologi og har et brand og produkter,
som er yderst troværdige, fleksible og intuitive – og det gør os markedsledende på området.
Vi er drevet af en fælles faglig passion
Hos Covidence ved vi, at det er medarbejderne og vores unikke viden, som er den vigtigste styrke
for at sikre vores succes. Derfor er vores værdier fokuseret omkring kvalitet, viden og innovation.
Her får du en helt unik mulighed for at blive en del af et resultatorienteret og dynamisk miljø med
en professionel ingeniørånd.
Arbejdsområde
Du vil i rollen som Business Development Manager arbejde tæt sammen med ledelsen og vores
regionale sælgere omkring forretningsudvikling samt i særdeleshed analyse af markeds- og
produktpotentialer. Herunder analyse af eksisterende kunder og organisationer for øget salg samt
identificere nye markedsområder for potentiale. Global rejseaktivitet vil være ca. 40 dage om året
til messer, konferencer og kundemøder.
Krav
Du skal have en bacheloruddannelse inden for business eller marketing. Som person er du udadvendt,
ambitiøs og proaktiv. Du har et stort drive, tænker innovativt, kan arbejde struktureret med både
korte og mere langsigtede deadlines samt sætter en ære i at drible bolden helt i mål.
Du er ikke bange for at give dig i kast med nye områder, ligesom du har nemt ved at sætte dig ind
i nye teknologier.
Derudover skal du have:
• Erfaring indenfor salg eller marketing
• Stærke analytiske evner
• Stærke kommunikative evner
• Computererfaring på højt brugerniveau indenfor Office-pakken
• Erfaring med CRM-system
Du
•
•
•
•

får
En attraktiv lønpakke, som forhandles individuelt efter kvalifikationer og erfaring
Pensionsordning, sundhedsforsikring, frokostordning m.m.
Stillingen har flekstidsordning og er en fuldtidsstilling
Frihed under ansvar og uformel omgangstone

Hvordan ansøger du?
Ansøg på www.covidence.com/job-openings
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at sende en e-mail til job@covidence.com
Samtaler afholdes løbende.
Ansøgningsfrist er 15. februar 2021.
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