
ROSEMUNDE SØGER IN-HOUSE SÆLGER

Er du vores nye stærke salgsprofil, der drives af tætte kunderelationer 
og gode salgsresultater? 

Modevirksomheden Rosemunde søger en in-house sælger med 
ansvaret for re-orders og afdækning af online markedet i Europa.

Dette indebærer opfølgende salg på vores fire årlige kollektioner, 
både via telefon og mail, daglig support og vejledning til vores 
eksisterende kunder samt udvide vores nuværende kundeportefølje.  

JOBBE T
•  Dit ansvar bliver at sikre et fortsat øget salg samt opbygge lang-  
 sigtede og loyale relationer med nye samt eksisterende kunder. 
•  Ansvarlig for at åbne nye online kunder i Europa. 
•  Daglig opfølgning og kontakt til online kunder på vores allerede  
 etablerede markeder med det formål at udvikle og supportere  
 vores eksisterende kunder. 
•  Ansvarlig for salgsbudget herunder planlægning og rapportering  
 til ledelsen. 
•  Du bliver ansvarlig for at koordinere nyhedsmails til vores B2B  
 kunder. 
•  Komfortabel med ordreindtastning samt Excel.

DI N B AGGRU N D OG K VA L I F I K AT ION E R
•  Du har erfaring fra lignende stilling.  
 Ligeledes er erfaring fra tøjbranchen en fordel, men ikke et krav  
 - dog skal du være sulten for at lære. 
•  Du har erfaring med at kommunikere med kunder og er god til  
 at skabe relationer. 

•  Du formår at tale med alle slags kunder og sætte dig ind i deres  
 behov. 
•  Du har en evne til at skabe og opbygge længerevarende relationer  
 over telefonen. 
•  Du er har et smittende godt humør og er en stor team player  
•  Du er proaktiv og ambitiøs. 
•  Du formår at skabe din egen hverdag - med synlige resultater. 
•  Udover at være flydende i både dansk og engelsk er det et krav, at  
 du kan gøre dig forståelig på svensk, norsk og tysk. 
•  Du trives i et performancedrevet miljø med højt tempo.

V I  T I L BY DE R
En dynamisk arbejdsplads med højt til loftet, masser af udfordringer 
og plads til initiativ. Du vil indgå i et engageret team, hvor vi 
arbejder målrettet i en positiv ånd. Din base vil blive på vores 
hovedkontor i Vedbæk. Løn efter kvalifikationer og med attraktiv 
bonusordning.

Tiltrædelse snarest muligt. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er 
du velkommen til at kontakte Sales Director, Michael Als Jørgensen 
på tlf. 50 60 02 55 eller mail michael@rosemunde.com for yderligere 
oplysninger.

A NS ØGN I NG
Send din ansøgning samt CV med billede til job@rosemunde.com 
snarest muligt mærket ”Intern sælger” i emnefeltet.  
Vi indkalder løbende til samtale. Vi glæder os til at høre fra dig.

Vores mission hos Rosemunde er “a luxury feeling – every day”. Det er den røde tråd i alt lige fra design og messer til kundeservice i butikkerne. Rosemunde har en webshop samt 

butik i Charlottenlund. Derudover eksporterer Rosemunde til 24 lande, og vores kollektioner er præsenteret i mere end 1500 butikker verden over. Læs mere på www.rosemunde.com.


