
Vi søger en engageret Sales Manager til det danske marked,
med opstart hurtigst muligt og senest d. 01.12.2019

PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER
At sælge 6 drops årligt, til både nye og eksisterende kunder.
– Opsøge nye kunder mellem indsalgsperioderne, samt vedligeholde, og optimere samarbejdet, 
   med eksisterende kunder.
– Ansvarlig for alle danske wholesale kunder.
– Tilpasse budgetter for hver enkelte kunde.
– At udvikle og levere en strategi for det danske marked.
– Arbejde med Won Hundreds finans team, for at sikre, at kundebetalinger og leverancer er i balance.
– Proaktiv sælge fra lager i sæsonen fra lagerbeholdningen.
– Organisere og tage ansvar for Revolver Messen, der finder sted to gange årligt.
– Ugentlig rapportering.

VI KAN TILBYDE
En ung dynamisk arbejdsplads, i hjertet af København. Du vil have indflydelse på tværs af afdelingerne. Du er daglig i 
tæt dialog med vores ledelse, samt internationale salgsteam, og du vil rapportere direkte til vores CEO.

Din arbejdsgang indeholder alt fra kontordage, opsøgende salg, modeuger til vedligeholdelse af eksisterende kunder.

VI FORVENTER
Du er smilende, frisk, og yderst struktureret. Du er ikke er bange for at tage fat, når der er brug for det. Du skal elske 
livet på landevejen, og forvente 7-10 rejsedage månedligt, da det er et kørende salgsjob.

Erfaring er et plus, men ikke et krav.

ABOUT OUR COMPANY
Won Hundred Blev grundlagt i 2004 af Nikolaj Nielsen, der i dag er kreativ direktør. Siden begyndelsen har, denim 
været en indflydelsesrig kilde hos Won Hundred, der over tid har formet hjertet i vores identitet. Won Hundred har i 
dag 6 årlige drops, og tilbyder herre og dame RTW, denim, accessories og sko. Won Hundred er repræsenteret i 
Europa, Amerika og dele af Asien, og har flagship store, og hovedkontor beliggende i centrum af København.

ANSØGNING
Hvis det lyder som noget for dig så send din ansøgning og CV til nikolaj.lassen@wonhundred.com. Jobsamtaler 
afholdes løbende.
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