
	

Country Sales Manager  
 

Besidder du et enormt drive for salg? Samtidig med, at du er drevet af 
væksten omkring nye, såvel som eksisterende relationer?  
Så er det lige dig vi søger! 
 
Fuldtidsstilling / Løn efter kvalifikationer. 
	

Om IX STUDIOS COPENHAGEN: 

IX Studios blev grundlagt i København af designer Louise Mygind Andersen. 
Vi laver kvalitets unisex smykker i guld og sølv, som du kan bære med stil. 
IX Studios betyder dansk håndværk med en massiv attitude. Vi er inspireret af X - en 
ikoniske gengivelse af krydsfeltet mellem moderne kultur, traditionelt håndværk og 
bæredygtigt forbrug. 

	

Country Sales Manager 

IX Studios søger en konkurrencepræget sælger med et stort drive til vores salgsteam i 
Danmark.  

Ansvarsområder: 

● Udarbejdelse af salgsbudgetter. Sikre opfyldelse af salgsbudgetter og kontinuerlig 
vækst. 

● Vedligeholdelse og optimering af vores eksisterende forhandlere.  

● Opsøgende salg til nye potentielle forhandlere.  

● Sikre og varetage indsalg af kollektioner samt salgstræning. 

● Udvikle og træne ambassadører/forhandlere. 

● Deltagelse i messer. 

● Sikre overblik over dit markeds KPI’er. Formår at analysere og omdanne data til 
handlinger.  

Din profil: 

● Du er ambitiøs og konkurrenceminded.  

● Du trives i at opsøge nuværende og potentielle forhandlere.  

● Du er selvkørende og besidder et højt drive. 

● Du er løsningsorienteret og får ting til at ske. 

● Du er en teamplayer, har gode empatiske evner og er god til at opbygge 
professionelle relationer. 

● Du er detaljeorienteret og god til at bevare overblikket. 



	

Faglig profil: 

● Stort netværk og erfaring fra smykkebranchen. 

● Kendskab til den danske detailhandel fra tidligere job/jobs. 

● Stærke forhandlingsevner og god forretningssans.  

● Du er flydende mundtligt og skriftligt i dansk og engelsk. 

● Produktviden fra smykkebranchen er en fordel 
 

Vi tilbyder: 
 

● Et udfordrende og afvekslende job i en vækstvirksomhed med fokus på ansvarlig 
produktion, kvalitet og bæredygtighed. 

● Positive og imødekommende kollegaer.  

● Løn og ansættelsesvilkår efter kompetencer. 

 
Kontakt: 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, samt CV med billede inden d. 15. juni 2022. 
Send din ansøgning til os på mail: Lma@ixstudioscph.com Ref. ”Country Sales Manager”. 
 
Tiltrædelse: 
Hurtigst muligt.  
Alle ansøgninger behandles med fuld diskretion.	
 

	


