
	

International Sales Manager  
 
Er du en handlekraftig salgsprofil med et stort drive? Brænder du for at blive 
en del af en spændende hverdag i en hurtigt voksende smykkevirksomhed? 
Så er det netop 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 unisexsmykker 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. 
 
International Sales Manager 

Efter stor succes i Danmark, samt opstart i Skandinavien søger vi en International Sales 
Manager med de rette faglige og personlige kompetencer, der kan bringe os ud i resten 
af verden. 
Du vil blive ansvarlig for udviklingen af IX STUDIOS vækstrejse i hele verden. Derfor er 
det afgørende for os, at du er en sælger af natur. Du sætter en stor ære i dine relationer, 
hvor du samtidig besidder et stærkt analytisk og strategisk væsen. Du fastsætter mål og 
følger op på disse. Dertil er det vigtigt for os, at du er en handlekraftig person med 
fremragende samarbejds- og kommunikationsevner.  

For den rette person vil jobbet indebære store muligheder karrieremæssigt.  

 
Ansvarsområder: 

● Udarbejde markedsstrategier og sikre opfyldelse af salgsbudgetter. 

● Deltage i udarbejdelse af årshjul i samarbejde med sælgere og agenter. 

● Support og opfølgning på agenter og sælgere. 

● Analysere produkt portefølje, udvikling på tværs af markeder, samt resultat 
opfølgning. 

● Deltage i salgstræning og udvikling af salgsværktøjer. 

● Udvikle og træne sælgere/agenter på eksisterende og nye markeder. 

● Deltagelse i messer og andre salgsfremstød. 

● Tæt samarbejde med øvrige afdelinger. 

 

 

 



	

Din profil: 

● Du er ambitiøs og har et kommercielt gå-på mod. 

● Du har pionerånd og energien til at bringe et nyt brand i markedet 

● Du trives i en virksomhedskultur, hvor engagement, passion og stor indsats 
værdsættes. 

● Du er selvkørende og besidder et højt drive. 

● Du er løsningsorienteret og får ting til at ske. 

● Du er en teamplayer, der besidder empatiske evner og samtidig formår at opbygge 
professionelle vedvarende relationer. 

● Du er detaljeorienteret og god til at bevare overblikket. 

Faglig profil: 

● International erfaring fra smykkebranchen. 

● Erfaring med international salgsledelse fra en tidligere stilling.  

● Gode resultater fra tidligere jobs med agenter og sælgere. 

● Forhandlingskompetencer fra smykkebranchen. 

● Erfaring med Key Account Relationer 

● Relevant kommerciel uddannelse. 

● Engelsk i skrift og tale er et krav – og gerne et andet hovedsprog. 

Vi tilbyder: 
 

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

● Mulighed for en nøglerolle i den strategiske udvikling af IX STUDIOS i samarbejde 
med den øvrige ledelse. 

● 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. ”International Sales 
Manager”. 
 
Tiltrædelse: 
Hurtigst muligt.  
Alle ansøgninger behandles med fuld diskretion.	


