
MOS MOSH søger en erfaren og resultatdrevet International Sales Manager. 

Som International Sales Manager bliver du en central rolle i udviklingen af MOS MOSH og en del af ledergruppen med reference til vores CEO. Du 
tilbydes en attraktiv position, som stiller krav til en ambitiøs vækstplan, der indeholder engagering og udbygning af eksisterende kundeportefølje, samt 
tiltrækning af nye partnere og store Key Accounts.  
   

International Sales Manager

VORES FORVENTNINGER TIL DIG 
• Udarbejde salgsbudgetter og sikre overholdelse af disse

• Opbygge stærke relationer til vores distributører, agenter og sælgere

• Kommerciel udvikling af Shop in Shop concept

• Daglig ledelse af salgsteamet

• Overvåge salgsudviklingen og analysere produkt portefølje performance på tværs af markeder

• Salgstræning og sparring, samt udvikling af salgsværktøjer

• Etablering og udvikling af back-office salgsteam til e-com Key Accounts samarbejde

• Etablere partnerskaber på nye markeder og sikre vækst på eksisterende markeder

• Planlægge og eksekvere salgsaktiviteter

• Planlægge & deltage på messer

• Sikre et tæt samarbejde med øvrige afdelinger

• Opbygge kunderelationer til Key Accounts 

• Sikre trivsel, teamspirit og engagement hos agenter, egne sælgere og salgstemaet

EKSEMPLER PÅ ARBEJDSOPGAVER  
• Du er en rollemodel, der går forrest

• Du har energien og lysten til at yde en helhjertet indsats i udviklingen af MOS MOSH

• Du trives i en virksomhedskultur hvor passion, ”løfte i flok”, engagement og personligt drive er kerneværdier

• Du er loyal og en god sparringspartner for både kolleger og virksomhedens ledelse

• Du fungerer godt i en imødekommende kultur præget af positivitet og en uformel tone

• Du er en teamplayer, der evner at opbygge og udbygge professionelle relationer

• Du har solid erfaring med international salgsledelse fra fashion/livsstil med såvel wholesale og retail

• Du har erfaring med opbygning og udvikling af salg til e-com Key Accounts

• Dokumenterede resultater i samarbejde med agenter, sælgere og distributører

• Du har en relevant kommerciel uddannelse

• Du er rutineret IT bruger

• Du har stærke forhandlingskompetencer

• Du kommunikerer godt og præcist på engelsk, mundtligt såvel som skriftligt 

• Tyske færdigheder vil være et plus, men ikke et krav

Du vil blive en del af MOS MOSH familien, med stærkt sammenhold og muligheder for hele tiden at udvikle dig. Vi er et stærkt internationalt fashion 
brand med skarp fokus på produktet, kvaliteten og skabelsen af kollektioner, hvor design og pasform harmonerer. Vi har en stærk brandfilosofi og vi 
stræber efter at gøre det vi er bedst til, nemlig at gå mod strømmen, gøre tingene på vores måde og altid have hjertet på det rette sted. 

Skulle du have nogle spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores CEO David Skjødt på ds@mosmosh.com eller 30213400. 
Send din ansøgning, CV og meget gerne eksempler på resultater til job@mosmosh.com med titlen ” International Sales Manager” i emnefeltet. 

Ansættelse snarest muligt. 
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