
Key Account Manager 
til betonindustrien

””Har du lyst til at arbejde med Key Account ?
og er du klar til et rigtigt spændende job i en international 
virksomhed”.
Så har vi det rette job til dig.
Du vil indgå i vores business unit Starcon, hvor vores kun-
der opererer globalt, så gode sprogkundskaber i dansk og 
engelsk i både skrift og tale er en selvfølge.
Arbejdsstedet vil primært være hos kunder i hele Danmark, 
men dog skal der påregnes rejsedage til besøg hos vores 
internationale kunder samt udvikling af nye globale marke-
der”. 

”Det her job er svært at beskrive. En alsidig hverdag blandt 
gode, vidende kolleger. Ikke to dage er ens, og opgaverne 
er meget forskelligartede, vekslende mellem standardsalg 
og udfordrende, komplekse kundetilpassede løsninger. 
Ledelsen er omstillingsparat, og der er kort vej fra idé til 
eksekvering. CERTEX har fokus på et godt arbejdsmiljø og 
bæredygtighed igennem alle processer. 
Så hvis du har lyst til at blive fagligt udfordret og stadig 
lære nyt, så er det her stedet.

Jobbet består af:
• Målrettet opsøgende salgsarbejde ved nye såvel som 
eksisterende kunder - både nationalt og internationalt
• Forhandling af ramme aftaler 
• Professionel rådgivning i kundens valg og brug af løfte-
grej og kraner
• Udarbejdelse af salgsplaner og salgsstrategi i samarbej-
de med kolleger

 ”Du bliver en del af et stærkt team, der løfter i flok. Vi er 
hjælpsomme og meget uformelle, og der er masser af grin. 
På samme tid er vi også stolte, og derfor plejer vi at sige, at 
der ikke er den opgave, vi ikke kan løfte.” – Intern Salgsle-
der, Gitte Kjeldsen.

Min. 3 måneders grundig oplæring
Alt efter din tekniske baggrund sørger vi for at tilrettelægge 
en opstartsplan, så du bliver oplært inden for løftegrej til 
beton industrien, og du får løbende kompetenceudvikling i 
form af diverse kurser og seminarer efter behov.

Salgserfaring med teknisk forståelse
Der er flere indgange til jobbet, alt efter hvor din tekniske 
erfaring stammer fra.

• Du har en bred erfaring med Key Account salg
• Du har en handelsfaglig uddannelse og en naturlig inte-
resse for tekniske løsninger og udfordringer
• Du har erfaring med BtB-salg, og du har bredt funderede 
tekniske kompetencer
• Du er imødekommende og møder kunden i øjenhøjde
• Du evner at kommunikere på alle niveau (både dansk og 
engelsk)
• Du er vant til at rådgive kunder indenfor industrien, og 
har evnen til at sætte dig i kundens sted
• Du motiveres af at skabe resultater og fremdrift
• Du er ikke den typiske 8.00-16.00 person. Du trives med 
et fleksibelt job og en skiftende arbejdsdag
• Lønpakke bl.a. indeholdende firmabil på hvide plader, 
pensions- og sundhedsordning
• Du har kørekort
• Du bor i Jylland

Interesseret?
Hvis du kan se dig selv i ovennævnte stilling og har lyst til 
at blive en del af CERTEX-holdet, så glæder vi os til at høre 
fra dig. Har du spørgsmål, inden du sender din ansøgning, 
så kontakt gerne Adm. direktør, Majbritt Petersen på mail 
majbritt.petersen@certex.dk

Din ansøgning sender du på e-mail mærket ”Salgskonsu-
lent Starcon” til majbritt.petersen@certex.dk

Vi behandler ansøgningerne løbende og ansætter, når vi 
har fundet den rette kandidat – så lad gerne høre fra dig 
snart. Tiltrædelse gerne snarest muligt, men vi venter 
naturligvis på den rigtige kandidat.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

CERTEX Danmark A/S
Trekanten 6-8
DK-6500 Vojens
Tlf.: +45 74 54 14 37 
E-mail: info@certex.dk 
www.certex.dk

Jernholmen 45D-45G
DK-2650 Hvidovre
Tlf.: +45 36 77 40 30

Virkelyst 17b  
DK-9400 Nørresundby
Tlf.: +45 98 13 18 88

Olievej 4 
DK-6700 Esbjerg
Tlf.: +45 75 13 08 44

Nyvang 16, 2. tv  
DK-5500 Middelfart
Tlf.: +45 74 54 14 37


