
INTERNATIONAL SALES MANAGER 

Som led i virksomhedens ambitiøse vækststrategi søger vi nu en International Sales Manager med de  
rette faglige og personlige kompetencer. 
Som International Sales Manager hos Markberg bliver du ansvarlig for at bringe Markberg ud på nye markeder. 
Du formår at sætte endnu mere fart på samarbejdet med vores eksisterende wholesale kunder og agenter.   
Du er en fremragende sælger og motivator, og forstår at skabe gode resultater med både nye og eksisterende 
kunder.  Du vil få en nøgleposition i en ambitiøs og veldrevet virksomhed i vækst, og du refererer direkte 
til virksomhedens CEO.

ANSVARSOMRÅDER

• Sikre opfyldelse af salgsbudgettet og udarbejdelse af ”go-to-market” strategier.
• Opsøge og kickstarte nye key-accounts. 
• Sikre professionelt samarbejde med eksisterende key-accounts.  
• Udarbejdelse af 3-års planer i samarbejde med agenter.
• Opfølgning og support til agenter og sælgere.
• Overvåge salgsudviklingen og analysere produkt portefølje performance på tværs af markeder.
• Salgstræning og sparring med agenter og sælgere.
• Søge og onboarde nye agenter og distributører.
• Deltagelse i messer samt planlægge og eksekvere salgs kick off’s.
• Sikre et tæt samarbejde med øvrige afdelinger.
• Bidrage til arbejdsglæde, team spirit og engagement hos agenter og sælgere.

OM DIG

• Du er ambitiøs og har et kommercielt mind-set.
• Du har energien og lysten til at yde en helhjertet indsats i udviklingen af Markberg.
• Du trives i en virksomhedskultur hvor passion, engagement og personligt drive hyldes.
• Du har en hands-on attitude, og vil arbejde passioneret i en ejerledet virksomhed.
• Du er selvkørende, og du besidder et højt drive.
• Du er løsningsorienteret, elsker at skabe omsætning og få ting til at ske. 
• Du fungerer godt i en imødekommende kultur præget af positivitet og en uformel tone.
• Du er en teamplayer, der evner at opbygge og udbygge stærke professionelle relationer. 

Markberg søger en

International Sales Manager



FAGLIG PROFIL

• Solid international erfaring fra fashion segmentet.
• Erfaring med international salgsledelse.
• Dokumenterede resultater i samarbejde med agenter og sælgere.
• Stærke forhandlingskompetencer – gerne fra fashionkoncepter.
• Du er en dygtig formidler og er tydelig i din kommunikation.
• Du behersker engelsk – og evt. tysk – mundtligt såvel som skriftligt. 

PERSONLIG PROFIL

• Du er målrettet og udpræget konkurrenceminded med et stort drive.
• Du er en positiv og empatisk person, der er stærk i at skabe relationer.
• Du evner at have mange bolde i luften, samtidig med at du har overblikket. 
• Du er idérig og skaber begejstring samt energi omkring dig.
• Du er en rollemodel, der går foran.
• Du er loyal og en god sparringspartner for både kolleger og virksomhedens ejere. 

DU TILBYDES

• Et spændende og meget afvekslende job i en ung, dynamisk vækstvirksomhed med  
 fokus på ansvarlig produktion. 
• Mulighed for at spille en meget central rolle ifm. den strategiske udvikling af Markberg,
 hvor du refererer direkte til CEO.
• Gode kollegaer i et positivt og imødekommende miljø, der er meget dynamisk og entreprenant
 og med sunde værdier. 
• Start snarest muligt med løn og ansættelsesvilkår efter kompetencer. 

Interesseret? Så send straks en ansøgning og CV til: job@outgrowth-partners.com mærket 
”International Sales Manager” senest den 30. september 2022. Vi afholder samtaler løbende. 

Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Peter Niebuhr på tlf. 23 44 98 23. 

Markberg er en ung, dynamisk fashion virksomhed i markant, international vækst, der blev stiftet af Mette Astrup og 
Rune Klemmensen i 2008. Produktprogrammet omfatter bl.a. tasker, punge, bælter, handsker og accessories i læder af høj kvalitet og 
en 100% Recycled kollektion. Markberg er pionerer med Zero Waste produktion og har i dag opnået en stærk international position 
hos en række anerkendte retailere og onlineplatforme. Udover en betydende position i Skandinavien, sælges Markbergs produkter i 
dag bl.a. i DACH, UK, Holland, Belgien, Italien og Spanien. Målgruppen er modebevidste kvinder, der ønsker stilrene produkter med 
rå detaljer i høj kvalitet og med god funktionalitet. Brandet er karakteriseret ved et skandinavisk, minimalistisk og contemporary 

look, hvor de enkelte styles skabes ved at kombinere tidens trends med funktionalitet i designet. 
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