Account Manager
STANLEY Security er i rivende udvikling og vækster i disse år hurtigt på det danske
marked. Derfor er STANLEY på udkig efter en resultat- og rådgivningsorienteret
Account Manager til vores hovedkontor i Glostrup.
Som Account Manager skaber du den rette løsning til nye såvel som eksisterende kunder i samspil med
STANLEYs dygtige projektledere. Med andre ord, har du erfaring med salg af sikrings- eller sikkerhedsløsninger
til erhvervskunder, trives du med et job der er præget af frihed samt eget salgsdistrikt på Sjælland og kan du
strukturere dette? Hvis ja, så læs trygt videre.

Vi forventer, at du...

• Flere års erfaring med salg fra sikringsbranchen
• Evnerne til at arbejde med komplekse kunder og løsninger af høj
kvalitet
• Evner at projektere og beregne sikringsløsninger ift. KPI’er på
selvstændigt niveau
• Er vant til at arbejde med store og komplekse løsninger i en
international virksomhed
• Er kvalitetsbevidst af natur og udstråler professionalisme i dit
arbejde
• Lysten og ikke mindst evnerne til, at bruge telefonen som redskab
når du skal kontakte potentielle kunder - inden i mødes
• Gode evner til at skabe og vedligeholde tilfredse kunder
• Professionel, nysgerrig, udadvendt og empatisk
• Det er et krav du kan læse, skrive og tale engelsk samt begå dig
på de skandinaviske sprog

Vi tilbyder:

• Firmabil, telefon og nødvendige IT-værktøjer
• Fast arbejdsplads på vort hovedkontor i
Glostrup med eget salgsdistrikt på Sjælland
• Fast løn, pension og provision, samt en
sundhedsforsikring inkl. tandlægeforsikring
• Et højt udviklet salgsstyringsværktøj
• En salgsorganisation med stort engagement
• Løbende udvikling og interesse i din fremgang
som sælger
• Intern salgsuddannelse med internationalt
snit
• God onboarding plan
• God sparring fra kollegaer og leder

Kan du se dig selv hos STANLEY Security?

Send os din ansøgning med et CV til dk.job@sbdinc.com og fortæl os, hvorfor vi netop har brug for dig som vores
nye kollega. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte salgschef, Michael Bagge på telefon +45 3173 5116.
STANLEY Security er din lokale og globale sikkerhedsleverandør, og kan tilbyde innovative totalløsninger inden for både
sikkerhed og brandsikring. STANLEY Security er repræsenteret i 12 europæiske lande og i USA. Vi er en del af STANLEY
Black & Decker koncernen, som i dag er Europas største og mest betroede leverandør af totale sikkerhedsløsninger. Med
denne organisation kan vi derfor altid tilbyde dig det bedste fra to verdener - et indgående lokalt kendskab baseret på
mange år med sikkerhedsløsninger her i landet og samtidig har vi altid globale ressourcer og erfaringer i ryggen.

PERFORMANCE IN ACTION

