
ROSEMUNDE SØGER EXPORT MANAGER TIL KIDS 

Brænder du for salg og kan du opstarte og opbygge internationale 

markeder for KIDS i en etableret modevirksomhed i vækst? Rosemunde 

KIDS søger en erfaren, dygtig og engageret Export Manager til snarest 

mulig tiltrædelse på vores hovedkontor i Vedbæk. Du bliver en vigtig 

del af vores ambitiøse team og får en helt unik mulighed for at opbygge 

Rosemunde KIDS internationalt. Vi oplever allerede stor succes i 

Danmark med vores tidsløse kvalitetsprodukter til KIDS, som er i samme 

solide DNA som vores WOMEN kollektion og nu er vi klar til at tage 

skridtet internationalt. Derfor søger vi en erfaren Export Manager til en 

nyoprettet stilling, som kan tage Rosemunde KIDS med på den rejse. 

Du vil referere til virksomhedens Sales Director.

A NS VA R S OG A R BEJ DS OM R Å DE R :

·  Opstart og opbygning af alle eksport markeder, primært Europa

·  Opdyrke, åbne og håndtere internationale Key Accounts på egen hånd

·  Sikre implementering og forståelse af Rosemunde KIDS’ DNA på alle 

markeder og hos alle kunder

·  Give engageret daglig sparring til alle kunder, sælgere, agenter og 

distributører

·  Fungere som bindeled mellem alle markeder og den interne 

organisation

·  Skabe salgsfremmende aktiviteter

·  Planlægge og afholde salgsmøder 2 gange årligt 

·  Planlægge og deltage på messer

K VA L I F I K AT ION E R OG E R FA R I NG:

·  Min. 5 år erfaring fra børnetøjsbranchen

·  Har et stærkt eksisterende netværk af agenter og distributører

·  Har erfaring fra en lederstilling i børnetøjsbranchen

·  Kan vise positive salgsresultater på egen hånd og igennem andre

·  Evner at arbejde selvstændigt

·  Flydende på dansk og engelsk i både tale og skrift. Kendskab til andre 

sprog vil blive betragtet som en stor fordel

·  Ambitiøs, struktureret, resultatorienteret og selvmotiverende

· Positiv, social, udadvendt og en god holdspiller

Du har flere års erfaring med salg fra en international virksomhed, 

hvor du har arbejdet med flere markeder og Key Accounts på tværs af 

de Europæiske markeder. Du har vist, at du kan opstarte, opbygge og 

vedligeholde markeder samt håndtere Key Accounts på egen hånd. Du er 

drevet af at skabe gode salgsresultater og du kan udvikle strategier såvel 

som at omsætte dem til konkrete handlinger. Som person fremstår du 

med autoritet, et højt energiniveau og med stærke kommunikationsevner, 

der gør, at du kan begå dig internt såvel som eksternt. Vi forventer, at du 

med din gennemslagskraft evner at begejstre og motivere både kunder, 

sælgere, agenter og distributører.

Der forventes mellem 40-60 rejsedage om året.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Sales 

Director, Niels Møllegaard på tlf. 50 60 02 55 eller niels@rosemunde.com.

A NS ØGN I NG:  

Send din ansøgning samt CV med billede på e-mail til 

job@rosemunde.com Mrk Export Manager. Tiltrædelse vil være snarest 

muligt og således indkalder vi løbende til samtale. 


