Area Sales Manager
Solid teknisk forståelse, struktureret, selvmotiverende og handlekraftig
Velkommen hos Covidence
Covidence A/S er en førende ordreproducerende virksomhed inden for miniature audio- og
videoovervågningsudstyr, som er beliggende i Århus. Covidence A/S designer, udvikler og producerer
miniature overvågningsudstyr til politi, efterretningstjenester, specialstyrker samt statsanerkendte
organisationer på verdensplan. Vores mål er at mestre de nyeste teknologier samt levering af
pålidelige og superbe overvågningsløsninger i høj kvalitet til vores slutbrugere.
Jobbet
Med reference til CSO bliver du ansvarlig for at opbygge og udvikle virksomhedens ordreindgang i
forhold til eksisterende såvel som nye kunder. Du skal overfor kunderne agere som betroet rådgiver
og dermed bibringe kunden teknisk support og træning i brugen af Covidence’s produkter. Gennem
dit arbejde skal du medvirke til at udbygge vores nuværnede segmenter og markedspotentiale.
Kvalifikationer
Vi forventer, at du har 5 til 7 års erfaring med internationalt salg direkte gennem egen organisation
eller via distributører. Du brænder for at skabe resultater og gode relationer til dine kunder. Motivation
for dig er et godt succesfuldt job hvor der er en høj grad af selvstændighed og frihed. Du får energi
af at rejse og møde kunderne og give dem en god og professionel oplevelse, og du ved, at det er
det direkte link mellem dine indsatser og din succes.
Erfaring fra en mindre eller mellemstor international IT eller elektronikvirksomhed vil være at
foretrække. Din produktmæssige erfaring skal være med både fysiske produkter samt IT.
•
•
•

Uddannelse: Ingeniør eller lignende
Flydende i skrift og tale på engelsk
Der er 60 - 80 rejsedage om året

Du tilbydes
En faglig udfordring med fokus på kvalitet i en virksomhed der er i kraftig vækst med en god
økonomi. Du bliver en del af en engageret organisation med et dynamisk og uformelt miljø, hvor
professionalisme og initiativ er nøgleord, og hvor fundamentet for opgaveløsningen er kunnen,
handlekraft og ikke mindst frihed under ansvar. Løn- og ansættelsesvilkår modsvarer de stillede
krav og forhandles individuelt.
Vil du være med?
Ansøg på www.covidence.com/job-openings
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, hvorfor vi holder løbende samtaler.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at sende en e-mail til job@covidence.com
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