DAY BIRGER ÉT MIKKELSEN søger salgsansvarlig for Danmark, Sverige,
England og Tyskland.
DAY BIRGER ÉT MIKKELSEN har siden 1997 har været en global design-drevet
virksomhed som i dag består af tre brands, DAY Birger et Mikkelsen, 2NDDAY og
DAY et. Vi søger en sælger som motiveres af at opsøge og etablere nye og
centrale forhandlere. Samtidigt formår at holde skarp fokus på service og pleje
af eksisterende forhandlere. Sælgeren vil være ansvarlig for at sælge DAY Birger
et Mikkelsen i Danmark og supportere sælgere i England, Tyskland og Sverige.
Ansvarsområder:
•

Sælge kollektionen ind i Danmark. Planlægge og koordinere
salgsstrategien for Danmark, samt Tyskland, England og Sverige med
den salgsansvarlige i de lande.

•

Etablere og udvikle tætte relationer og salgsfremmende aktiviteter til
nye og eksisterende kunder

•

Løbende rapportering af salgs – og nøgletal

•

Budgetansvar for Danmark, Tyskland, Sverige og England

•

Salgsansvar for 6 årlige kollektioner fordelt på 4 ind-salgs perioder

•

Deltagelse på messer/indkøbsmøder

Vores forventninger til dig:
•

Du har overblik, højt aktivitetsniveau og masser af drive

•

Du har erfaring fra modebranchen

•

Du er initiativrig, struktureret og får altid tingene gjort og afsluttet til
tiden

•

Du tager ansvar, er udadvendt og selvstændig

•

Du er kontaktskabende, god til at vedligeholde relationer og har et godt
netværk

•

Du har relevant erfaring og kan fremvise og dokumentere gode
resultater fra tidligere jobs

•

Du har kørekort

Vi tilbyder:
•

En arbejdsplads, hvor medarbejderne er stolte over produktet og altid
møder op med stort engagement

•

At blive en del af et succesfuldt brand og af en virksomhed i vækst, som
du har rig mulighed for at sætte dit præg på

Ansøgning, CV med foto og eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående skal
sendes til apply@day.dk
Ansøgningsfrist er d. 20 oktober 2017. Løn og øvrige ansættelsesvilkår
forhandles ud fra kvalifikationer.

Læs mere om DAY BIRGER ÉT MIKKELSEN på www.day.dk.

