
 

 

 

 

Labotek A/S søger en Key account / Area sales manager 
til videreudvikling af salg i forskellige markeder 

 

Du har erfaring fra projektsalg af tekniske anlæg og kender betydningen af at være 

vedholdende og tænke strategisk i dit salgsarbejde, og du er god til at etablere 

relationer med både forhandlere og slutkunder. 

 

Du bliver ansvarlig for salg til kunder indenfor segmenterne i forskellige lande i verden.  

Du skal arbejde med følgende opgaver:  

• Udvikling af projektsalget i dine områder/lande  

• Udvikling af samarbejdet med nuværende kunder og forhandlere i de respektive lande  

• Teknisk rådgivning, udvælgelse af de rette produkter, beregning af tilbud og generel 

salgsopfølgning  

• Gennemførelse af produkttræning/præsentationer hos kunderne  

• Deltagelse på relevante messer  

• Konkurrentovervågning 

Vi har brug for dig, hvis du:  

• Er uddannet maskinmester, maskiningeniør eller lignende 

• Har beskæftiget dig med teknisk rådgivning og projektsalg 

• Er salgs- og resultatorienteret, initiativtagende og vedholdende  

• Er god til at planlægge og nå dine salgsmål 

• Er struktureret og god til at samarbejde på tværs af afdelinger/funktioner  

• Er god til menneskelige relationer og kan opbygge gode og langvarige 

forretningsvenskaber 

• Er god til at tænke nye ideer og udnytte nye muligheder for at øge salget   

• Behersker dansk og engelsk på et højt niveau (vil være en fordel med spansk og gerne 

andre sprog) 

 

Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job med store personlige og faglige udviklings-

muligheder. Du refererer til salgschefen, som løbende giver dig sparring og feedback. Ligeledes 

vil dit arbejde ske i tæt samarbejde med vores projektchef, Salgslogistik og Marketing-

afdelingen.  

Der er op til 90 rejsedage årligt, en stor kontaktflade og gode arbejdsforhold i en uformel 

organisation, hvor tonen er åben og direkte, og hvor der er høj aktivitet i hverdagen. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ahmed Mohamed Chahabat på 

tlf.:+45 2270 7546.  

 

Send din ansøgning til:  

amc@labotek.dk, mrk. KEY ACCOUNT / AREA SALES MANAGER, inden den 15.03.2020. 

 

Labotek A/S 

Founded in 1943, Labotek A/S has been a pioneer of high quality, cutting-edge solutions to the plastic industry since its inception. Today 

Labotek A/S is a leading provider of ancillary and centralized systems, all developed based on the newest technologies and designed to 

reduce energy consumption to the absolute minimum. Labotek supplies equipment designed for crystallization and for drying, transport, 

dosage and storage of free-flowing plastic granules and powdered materials. 

Labotek is a member of The Labotek Group placed in Scandinavia, United Kingdom, Germany and India. Our distribution network is 

worldwide and contains more than 50 dealers and agents. 
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