
 
OM HOUSE NORDIC 
 
House Nordic (housenordic.dk) er en innovativ,  
international møbel- og interiør virksomhed  
beliggende i Søndersø på Nordfyn.

Vi er en familiedrevet virksomhed med +40 ansatte og 
sælger vores produkter på mere end 45 forskellige 
markeder. Vores succes er bygget på et bredt  
udvalg af moderne produkter i nordisk stil,  
fornuftige priser, god kvalitet og et højt service  
niveau. Vi har en stærk tro på at gøre tingene smartere 
og anderledes i en etableret branche.

’The House Nordic Family’ består af nøje  
håndplukkede medarbejdere. Vi vil have det bedste 
team - og vi tilbyder dig at blive en del af vores 
sammenhold. Sammensætningen af vores team af 
mennesker med forskellige kompetencer, som hver 
især udgør noget særligt, skaber noget unikt. 
 
Godt Købmandsskab og iværksætterånd er helt 
grundlæggende dele af vores DNA. Det handler om 
mere end at tilbyde de rette varer til den rigtige pris 
på det rette sted. Det er ikke det vi siger, og det vi gør, 
men måden vi gør det på. 

OM JOBBET

Vi vil skabe værdi for vores kunder hver dag. Vi holder 
hvad vi lover - og vi går det ekstra skridt for vores  
kunder - gør du? Vi søger lige nu en skarp Key Account  
Manager til vores team...er det dig?

Med reference til vores Sales Director bliver du en del af 
et stærkt team med ansvar for egen kundeportefølje - 
og hvor relationer til dine samarbejdspartnere er i fokus.

Dine opgaver vil blandt andet være: 
 
- Ansvarlig for egen kundeportefølje, budget, vækst af  
   eksisterende kunder samt udvidelse af  
   kundeporteføjlen. 
- Beregning af tilbud og forhandling med kunden. 
- Spotte nye forretningsmuligheder. 
- Rådgivning til kunder og opfølgende salgsarbejde. 
- Udarbejdelse analyser og handlingsplaner for den  
   enkelte kunde. 
 
Et spændende job med masser af udfordringer i en 
international virksomhed i vækst. Du vil få en travl og 
spændende hverdag, hvor opgaverne løses i et  
samarbejde mellem dygtige og engagerede kollegaer. 
Du bidrager derfor også til et godt arbejdsmiljø i egen 
afdeling og på tværs af organisationen. Jobbet er med 
udgangspunkt fra vores hovedkontor i Søndersø.

OM DIG

Vi søger dig med en stærk salgsprofil. Du er drevet af Godt Købmandsskab og skaber  
langvarige relationer med en positiv og proaktiv tilgang, til såvel små som store  
B2B-kunder. Du er stærk til at eksekvere og skaber resultater med kunden i fokus.  
Du skaber ’win-win’ situationer og arbejder selvstændigt og har gode sociale  
færdigheder. Det er et plus, hvis du har en naturlig interesse for møbler og design og følger 
trends indenfor branchen. Du har gerne et par års erfaring som Key Account Manager 
indenfor B2B branchen.

Da din kundeportefølje, som udgangspunkt, vil bestå af udenlandske kunder, er engelsk 
såvel mundtligt som skriftligt et krav. Kendskab til tysk eller et tredje fremmed sprog vil 
være en fordel. Du har generelt flair for IT - og gerne kendskab til Navision og Power BI, 
men det er ikke et krav. 

VI TILBYDER 
En fuldtidsstilling i et dynamisk team, hvor vi løfter i flok. At kunne samarbejde i eget team 
og på tværs af afdelinger er derfor vigtigt. Stillingen er nyoprettet. 
Løn efter kvalifikationer og pension med sundhedsordning. 
Begrænset rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse på messer og kundebesøg. 
Forventet tiltrædelse hurtigst muligt - eller efter aftale. Vi afholder samtaler løbende indtil 
den rette person er fundet. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Sales Director, Thomas K. 
Chemnitz +45 31 78 11 88 eller CEO, Henrik Jørgensen + 45 31 40 11 44

Vil du med på vores rejse, så send din ansøgning med billede og CV via Jobindex eller på 
mail: job@housenordic.dk. Ansøgningsfrist d. 24 marts 2023.
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KEY ACCOUNT MANAGER - er du drevet af Godt Købmandsskab?


