
ROSEMUNDE SØGER 
CONtROllER iNDEN fOR SalG

Vores mission hos Rosemunde er ”A luxury feeling – every day”. Det er den røde tråd i alt, lige fra design, messer, annoncer til  

kundeservice i butikkerne. Rosemunde har en webshop og 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.

Brænder du for tal og kunne du tænke dig at bidrage 

med at levere skarpe salgsanalyser i en modevirksomhed i 

vækst? Rosemunde søger en energisk, dygtig og engageret 

Controller med fokus på salg til tiltrædelse snarest muligt på 

vores hovedkontor i Vedbæk. Du bliver en del af vores salgs 

team, hvor vi skal fortsætte vores positive udvikling.  

Vi søger en person, som har en meget stærk talforståelse og 

som formår at se muligheder for øget omsætning via skarpe 

analyser med primær fokus på vores Key Accounts og online 

kunder i ind- og udland. Vi søger en fleksibel og arbejdsom 

person, som er åben for varierede opgaver og er indstillet på 

at ingen dage er ens. Du vil indgå i et spændende og ambitiøst 

team, hvor vægten er lagt på at øge vores salg yderligere.

JOBPROF I L

•	 Rapportering	af	salgstal,	både	internt	og	eksternt 

•	 Genere	analyser	og	formidle	dem,	både	internt	og		 	

 eksternt 

•	 Analysere	gennemsalgsrapporter	for	Key	Accounts	 

•	 Analysere	markeder	og	finde	muligheder	for	at	øge		

 salget yderligere 

•	 Formår	at	afslutte	en	kundesamtale	med	et	salg 

•	 Erfaring	med	controlling	inden	for	salg	en	fordel	

DI N B AGGRU N D OG K VA L I F I K AT ION E R

•	 Stor	talforståelse	og	gode	kommunikationsevner 

•	 Forstår	vigtigheden	af	at	levere	et	præcist	og	godt		 	

 stykke arbejde 

•	 Arbejder	struktureret	og	i	et	højt	tempo,	men	med			

 fokus på detaljen 

•	 Er	ambitiøs,	resultatorienteret	og	fleksibel 

•	 Er	positiv,	social,	udadvendt	og	en	god	holdspiller 

•	 Excel	superbruger 

•	 Flydende	på	dansk	og	engelsk	i	både	tale	og	skrift	er	 

 et krav. Kendskab til andre sprog vil blive betragtet  

 som en fordel.

V I  T I L BY DE R

Vi tilbyder en dynamisk arbejdsplads med højt til loftet, 

mange udfordringer og med god plads til selvstændige 

initiativer. Du vil indgå i ambitiøst og engageret team, 

hvor vi arbejder målrettet og i en positiv ånd.

Tiltrædelse snarest muligt. Hvis du har spørgsmål til 

stillingen,	er	du	velkommen	til	at	kontakte	Sales	Director,	

Niels Møllegaard på tlf. 50 60 02 55.

Se	mere	omkring	Rosemunde	på	www.rosemunde.com.

A NS ØGN I NG

Send	din	ansøgning	samt	CV	med	billede	til	 

job@rosemunde.com snarest muligt mærket ”Controller”  

i emnefeltet. Vi indkalder løbende til samtale. 

Vi glæder os til at høre fra dig.


