
D A N I S H  D E S I G N  O R I G I N A L S  

Novoform er en dansk designvirksomhed, grundlagt i 2011. Siden 2014 har kollektionen udelukkende bestået af            
egenudviklede produkter, designet både in-house og af eksterne designere. Sortimentet af accessories, lamper og småmøbler 

afsættes gennem design- og møbelbutikker, museumsbutikker, isenkræmmere m.m. i mere end 20 lande verden over. 

        

Novoform søger International Sales Manager 
Vi er en dansk designvirksomhed i rivende udvikling, og vi søger derfor en stærk salgsprofil til at drive væksten yderligere 

frem. Du vil blive ansvarlig for vores samlede salgsaktiviteter, med fokus på eksport og opdyrkning af nye markeder. 

Stillingen, som er nyoprettet, fordrer en afsætningsorienteret person, der trives med og mestrer discipliner som salg, 

kulturforståelse, forretningsudvikling og markedsføring på strategisk og taktisk niveau.  

 

Salget foregår dels via agenter og distributører, dels direkte til forhandlere, alt efter marked. Der forventes 30-40 

rejsedage om året – primært ved deltagelse på udenlandske messer. 

Jobbet indeholder stor frihedsgrad og kræver en holdspiller, der er selvmotiverende og kan planlægge og følge op på 

egne, samt samarbejdspartneres indsatser og salgsresultater.  

 

Faglige kvalifikationer: 

• Du taler og skriver dansk og engelsk på forhandlingsniveau – og kan begå dig på tysk 

• Du har solid erfaring med internationalt opsøgende salg af boliginteriør eller møbler i middle to high-end 

segmentet, hvor du fra dag ét kan drage nytte af dit store netværk 

• Du er forretningsorienteret, handlekraftig og struktureret 

• Du trives med at have praktiske såvel som strategiske opgaver 

• Du er tillidsvækkende og god til at opbygge stærke, langvarige relationer 

• Du er fortrolig med Microsoft Office-pakken – gerne kendskab til e-conomic 

 

Personlige egenskaber: 

• Du er resultatorienteret med stort drive og kan skabe og vedligeholde gode relationer 

• Du er selvkørende og udholdende – venter ikke på opgaven, men tager selv ansvar og initiativ 

• Du har entreprenøren i dig og VIL lykkes med det du laver 

• Du er kunde- og løsningsorienteret – opgaver bliver fulgt til dørs og løst 

• Du interesserer du dig for møbler, interiør og design 

 

Du tilbydes: 

• En kollektion af unikke, egenudviklede designs inden for accessories, belysning og småmøbler 

• En flad og agil organisation, hvor der er kort fra tanke til handling 

• Stor frihedsgrad og mulighed for at præge virksomhedens fortsatte internationale udvikling 

• Et rart og uformelt arbejdsmiljø, hvor vi har travlt, men samtidig plads til et grin 

• Bærbar PC, smartphone og fri telefon og internet 

• Pensionsordning og sundhedsforsikring 

Der vil i denne stilling være rig mulighed for personlig udvikling, og du vil kunne sætte dit præg på arbejdet med mål 
og strategier. Lønnen forhandles efter kvalifikationer og for den rette kandidat, vil der på sigt være mulighed for at 
blive medejer på favorable vilkår. 

Ansøgning, CV, samt relevante referencer sendes til Kristian Jakobsen (kristian@novoformdesign.com) senest d. 30. 
juni 2020. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til ligeledes at kontakte Kristian Jakobsen på tlf. 3048 7299. 
Vi kalder løbende ind til samtale og venter gerne på den rette. 

 

 

                


