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Key Account Manager til Vestjylland 
 

Digital Group Esbjerg A/S skal bruge en løsningsorienteret Key Account Manager til opdyrkning og udvikling af 

nye kundeforhold 

Du bliver ansvarlig for hele salgsprocessen, fra at opdrive og bearbejde potentielle B2B kunder, til den 

afsluttende kontraktforhandling og efterfølgende opfølgning på kunden. 

Du skal sikre opnåelse af omsætnings- og indtjeningsmål indenfor vores kerneområder, herunder salg af 

multifunktionsprintere og serviceaftaler. 

Du vil få en salgskvote og et distrikt, og det forventes, at du går forrest i dagligdagen med kundebesøg og 

opfølgning af salgsprocesser. 

 

Din profil 
Du har interesse for salg og for at møde nye mennesker. Du er initiativrig og energisk og interesseret i at 

bruge en masse energi i en interessant branche 

Som person er du handlingsorienteret og kan bevare overblikket i en dynamisk og til tider hektisk hverdag. 

Du har en udpræget konsulentholdning samt veludviklede kommunikationsevner, såvel mundtligt som 

skriftligt - gerne med humoristisk sans. Du er formentlig 23-35 år. 

Du er struktureret og indstillet på, at registrere i vores CRM-system. 

 

Vi tilbyder 
• et spændende og meget krævende job med nogle af markedets bedste løsninger og største brands 

• engagerede og velmotiverede kolleger  

• job i en virksomhed med godt drive og positiv udvikling 

• attraktiv lønpakke uden loft (grundløn og provision)  

• attraktiv sundhedsordning  

 

Ansøgning 

Send din ansøgning pr. mail til mr@digitalgroup.dk senest den 23. august 2019. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mikael Rud, tlf. 27 50 25 00 eller mail 
mr@digitalgroup.dk. 

 

 

Om Digital Group 
Digital Group Esbjerg A/S, er en del af Digital Group koncernen, der har arbejdet med printere, scanning og dokumenthåndtering i 

mere end 18 år. Digital Group er landsdækkende med kontorer i Odense, Aarhus, Esbjerg, Herning og Aalborg. Vi sætter en ære i 

tilfredse kunder og et langvarigt kundesamarbejde. 
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