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Sales and Business Developer Student 
start, løbende

Er du i gang med en videregående uddannelse? Interesserer du dig for salg, kundekontakt og business strategi? Og 
har du lyst til at afprøve dine kompetencer i en mindre dansk designvirksomhed i vækst? Så er jobbet som Sales and 
Business Developer Student noget for dig. 
I designvirksomheden Matias Moellenbach søger vi en engageret og udadvendt person, der elsker ansvar og drøm-
mer om at være med til at udvikle og vækste en mindre virksomhed og åbne ny markeder. Vi tror på frihed under 
ansvar, og arbejdstiden vil derfor være fleksibel, så du kan passe dit studie sideløbende. 

Arbejdsopgaverne vil være følgende: 
- Udvikle salgs- og businessstrategi. 
- Lave opsøgende salgsarbejde.

Om dig: 
- Du har gerne erfaring med opsøgende salg. Dette er dog ikke et krav, så længe du brænder for salgsarbejde. 
- Du har mod på at tage ansvar for din egen kundeportefølje, og er villig til at arbejde hårdt for at op- og udbygge 
den. 
 - Du skal være god til at opbygge kunderelationer.
 - Du kommer til at arbejde selvstændigt meget af  tiden, det er derfor vigtigt, at du er god til at 
strukturere din tid og arbejdsopgaver. 
- Du har gode kommunikative evner både på dansk og engelsk.
- Du kan ikke nødvendigvis det hele på forhånd, men du har ambitionerne og viljen til at skabe resultater. På egne og 
kundernes vegne.
- Du interesserer dig for design. 

Vi tilbyder: 
Hvorfor arbejde i en mindre virksomhed? Hos os får du meget ansvar og frie tøjler til at teste dine kompetencer og 
talenter af  og udvikle dig både fagligt og personligt. Du får lov til at være med til at sætte dit eget præg på stillingen 
og virksomhedens vækst. Opgaver som man normalt ikke ville få i en større virksomhed som student. Er vi begge 
glade for vores samarbejde, er der mulighed for en fastansættelse efter endt studie. Løn forhandles efter kvalifika-
tioner. Du vil frit kunne benytte vores butik og showroom i hjertet af  København (Møntergade 3C, KBH K) til 
arbejde og møder med kunder. Vil du inddrage dit arbejde og virksomheden i dine studieprojekter og opgaver, er der 
også mulighed for dette. 

Om Matias Moellenbach
Matias Moellenbach er et selvstændigt interiør- og designbrand, hvor alle produkter er designet af  den danske 
designer, med baggrund fra Central Saint Martins og Den Danske Designskole, Matias Møllenbach. Vi designer 
og producerer selv vores produkter i tæt samarbejde med de dygtigste producenter. Vores mål er at skabe stærke, 
uafhængige højkvalitetsprodukter, der ikke følger trends, men har deres eget sprog og tidløse kvalitet. Derudover går 
vi højt op i bæredygtighed og tænker altid over, hvilket aftryk vi sætter på vores klode. 

Har du spørgsmål til stillingen så kontakt os på mail: contact@matiasmoellenbach.com  
Send din ansøgning asap til jobs@matiasmoellenbach.com

Vi glæder os til at høre fra dig og holder samtaler løbende.


