
Salgs- og marketingsansvarlig

- med teknik i blodet og passion for vidensdeling

Hos DAMRC i Herning har vi succes med at løfte danske bearbejdnings-

virksomheders konkurrencekraft. Det gør vi gennem målrettet forskning og

vidensdeling omkring procesoptimeringer og teknologiske løsninger. Vi er et

medlemsfunderet teknologicenter, der er skabt af industrien for industrien.

Vi oplever stabil vækst og øget interesse fra en lang række af industrier og

interessenter. Vi er i DAMRC, herunder både bestyrelse, ledelse, medarbejdere og

samarbejdspartnere, yderst ambitiøse og ser et kæmpe potentiale for videre

udvikling.

Vi søger en proaktiv salgsansvarlig som ser og anvender sin faglighed og sit

engagement i et bredt forretningsmæssigt perspektiv, og som brænder for at blive

medskaber af vores vækstrejse.

Har du flair for troværdigt salg af ny højteknologisk viden og rådgivning?

Trives du med at tænke strategisk og samtidigt have et stort opsøgende salgsfokus?

Har du gode people skills, og kan du se dig selv i en fremtidig lederrolle?

Betragter du dig selv som innovativ og med god pionerånd?

Så læs videre …



Din rolle

Du bliver del af et højteknologisk videncenter i kraftig vækst og udvikling, og du

inviteres til at bidrage både fagligt og menneskeligt til vores fælles rejse. Du

refererer til vores CEO og vil derforuden få et tæt samspil med vores operations

manager.

Det er tanken, at du over tid får personaleansvar og potentielt indgår i

ledergruppen, hvis dit talent, dine resultater og vores behov taler herfor. Til en

start skal du dog koncentrere dig om én ting: At videreudvikle vores salgs- og

markedsførings-strategi og aktivt selv sætte turbo på salget, herunder udvikle

eksisterende relationer samt kvalificere nye kundeemner. 

Du får rollen som rådgiver og skal formidle ny viden og skabe værdi for

industrivirksomhederne gennem diverse optimeringsløsninger. Dette stiller

særlige krav til dine salgsevner, da du ikke står med et konkret produkt mellem

hænderne. Målsætningen er, at kunderne over tid kommer til at betragte dig som

trusted advisor fremfor som sælger. Du rådgiver kunder med at finde den

optimale optimeringsløsning i tæt samarbejde med kompetente kolleger, der

støtter og supporterer dig gennem hele salgsprocessen, eksempelvis:

Optimeringsløsninger til CNC-maskiner i spåntagende produktion

Implementering af ny viden og teknologi inden for bearbejdnings-

industrien

Sideløbende med det egentlige salgsarbejde får du ansvar for at optimere

vores samlede markedsføringsmæssige aktiviteter, herunder web og sociale

medier mm. Du skal knytte målrettede bånd til gode ’kunde-ambassadører’,

og dermed øge kendskabet til DAMRC gennem kundecases og storytelling.

Vores tekniske data og resultater ude hos kunderne er meget overbevisende.

Det er din opgave at få dette budskab mere ud over rampen og skabe øget

synlighed og call to action.

Tæt og nærværende kommunikation bliver afgørende for din succes – både

internt, i samspil med diverse interessenter og ikke mindst med kunderne.

Du skal naturligt tilpasse din kommunikation til den enkelte opgave og

person og være den, der eksekverer og får enderne til at nå sammen. 

Det handler om at skabe den gode kundeoplevelse og samtidig sikre et tæt

samspil med dine kolleger, så vi opnår højest mulige kvalitet i vores

leverancer.



Solid teknisk forståelse og interesse, ideelt fra industrivirksomheder

Erfaring med rådgivende salg samt ansvar for marketing (krav)

Mindst to år med ledelsesansvar indenfor salg

Kendskab til det politiske erhvervsfremmemiljø er et plus

Stærke IT-kundskaber og opdateret viden omkring brug af sociale medier

Kommunikerer flydende på dansk og godt på engelsk i skrift og tale

Gode analytiske evner

Max 45 min. transporttid til Herning og E45

Din faglige profil

            (viden om, hvad der foregår i en produktion)

Din menneskelige profil

Du motiveres af at skabe resultater sammen med og gennem andre og

samtidig at have dit eget ansvarsområde. Du trives i en faciliterende

udadvendt rolle med fokus på hele salgsprocessen, og hvor du med

entusiasme kan knytte DAMRCs teknologier og DNA sammen med

virksomhedernes behov og ønsker. Du er god til at kommunikere med alle

aktører og verdensmester til at se og analysere dig frem til værdiskabende

løsninger.

Du er bevidst om, at du ikke kender svaret på alt og bruger derfor aktivt dit

netværk og bagland til at nå i mål. Du er strategisk lyttende, 

 forhandlingsvant og tilstræber at skabe tryghed i salgssituationen. Du har et

godt og positivt drive, og arbejder proaktivt og løser kreativt udfordringer i

optakten frem for at skubbe dem foran dig. På hjemmebanen møder du dine

kolleger med tillid, og du har en høj etik samt en stærk integritet. Du trives

godt i en mindre og uformel organisation med plads til et godt grin.



Om DAMRC

DAMRC - Danish Advanced Manufacturing Research Center - er førende

inden for metalbearbejdning og internationalt anerkendt for banebrydende

innovationer. 

Vores opgave er at hjælpe danske virksomheder til succes gennem innovation

og brug af nyeste teknologi. Vi er i tæt samarbejde med vores medlemmer, der

bl.a. tæller flere førende virksomheder inden for metalforarbejdning og

maskinindustri.  DAMRC beskæftiger i dag 13 medarbejdere og er lokaliseret

i Herning.

Læs mere om os på www.damrc.dk

Next step

Vi ønsker at sikre det rigtige match mellem dig og os, og det rigtige match går

som bekendt begge veje. 

Send venligst målrettet ansøgning og cv som pdf via mail mrk. ’Salgsansvarlig’

til administrationsansvarlig Lene Nielsen, len@damrc.com. Spørgsmål til

processen rettes til Lene på 21545054.

Har du spørgsmål af væsentlig karakter til selve stillingen, så kontakt venligst

CEO Klaus Ørskov på 30516085. Vi gennemfører samtaler løbende og

ansættelse er snarest muligt, så du må godt være frisk på tasterne.

Vi samarbejder med blue search & selection i processen, og du giver med din

ansøgning tilladelse til at dele dine data hermed. Vi og blue behandler din

henvendelse med fortrolighed og i henhold til retningslinjer for GDPR. 

http://www.damrc.dk/
mailto:len@damrc.com

