INTERNATIONAL SALES LEAD TIL NYT REVOLUTIONERENDE PRODUKT

Simplyture søger en dynamisk Sales Lead med et vildt drive til at indtage nye markeder og bygge en
kundeportefølje op. Specielt med hovedansvar for Sverige og Finland.
Simplyture er et start-up med et unikt team, og en intelligent løsning der vil ændre, samt udfordre den
traditionelle industri for parkering og data. Vi søger at revolutionere industrien ved lanceringen af vores
nye digitale platform, der bringer parkering, data marketing og AI sammen. Simplyture’s løsning er
specielt velegnet til parkeringsfaciliteter i Shoppingcentre, hoteller og lufthavne. Simplyture er en ung,
velfinansieret og ambitiøs virksomhed med planer om international markedsudvidelse. Vi er allerede nu
i DK, SE, NO, UK og Frankrig. Vi kan derfor tilbyde den rette kandidat mulighed for personlig ansvar og
udvikling, uden sidestykke.
For at opnå vores ambitiøse målsætninger søger vi en dansktalende KAM med talent inden for salg og
hurtig markedsudvikling. Du vil som Sales Lead i Simplyture stå for opbygning af international
kundeportefølje, salgspræsentationer, virksomhedsbesøg, kontraktforhandlinger, projektledelse og
kundepleje. Du vil desuden få muligheden for at udvikle vores internationale salgsstrategi og afdeling(er),
samt onboarding af fremtidige kollegaer.
Den ideelle kandidat vil besidde følgende egenskaber:








Relevant merkantil uddannelse og erfaring med dokumenterede topresultater
Det er et essentielt krav, at kandidaten har fremragende mundtlige og skriftlige færdigheder i
både dansk og engelsk
Minimum 2 års erfaring som KAM
En stærk arbejdsmoral og evne til selvstændigt at igangsætte og styre sine arbejdsopgaver – vi
forventer, at enhver kandidat er i stand til at tage fuldt ansvar for, og udvikle deres
arbejdsopgaver
Fremragende teamwork færdigheder og vindermentalitet
En iværksættertilgang til tingene og et godt drive

Vi tilbyder:







At blive en del af et revolutionerende start-up med mulighed for hurtig karriereudvikling med
dertilhørende større ansvar
At blive en central del af en spændende international vækstrejse
Konkurrencedygtig løn med god bonusstruktur, firmabil, telefon og bærbar
Fantastiske kollegaer og et socialt arbejdsmiljø med mange team events
Centralt beliggende kontor på Esplanaden i indre København
En innovativ og team-orienteret atmosfære med intern vidensdeling i højsæde

To apply for the job, go to this link
Vi ansætter løbende med start ASAP.
Skulle du have spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte:
Jonas Ørting | Telefon: +45 22 41 91 13 | E-mail: info@Simplyture.com
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