
 
Area Sales Manager  

 

Vil du være med til at udvikle det danske marked med WIHA 
industriværktøj 

Hos WIHA Nordic A/S er vi i en rigtig god udvikling og vores markedsposition er stigende. Vi søger derfor 

en Area Sales Manager, der kan brænde igennem hos nuværende og nye kunder i Danmark. Du får 
ansvar for virksomhedens afsætning med reference til den nordiske chef, som selv er aktiv på salg 
og markedsføring på det Nordiske marked. 

 

Du har erfaring med salg og du kender branchen for industriværktøj indefra. Du kender til 
forhandlersalg og er også et kendt ansigt på de kædekontorer i Danmark, der sælger professionelt 
industri værktøj. Du har lyst til at skabe din egen succes, med udgangspunkt fra dit hjemmekontor. 

 

Du skal kunne organisere og planlægge dit salg, da du får et selvstændigt ansvar for kunderne 
vest for Storebælt. Du skal kunne skabe, udbygge og vedligeholde de gode relationer, vi har til 
vores kunder – store som små. Du vil få masser af udfordringer – personligt som fagligt – og et 
meget selvstændigt salgsjob 

 

Vi er sikre på, at vores nye kollega kan identificere sig med følgende: 
 

 Godt kendskab til industriens forhandlere af værktøj. 

 Stærk på opsøgende salg og relations opbygning. 

 Befinder sig godt i rollen som den ansvarlige i en forhandlingssituation på alle niveauer. 
 Bliver inspireret af mål og resultater. 
 Stærk på forhandling vedrørende implementering af sortimenter og kampagner. 
 Kan formidle produkttræning til såvel forhandlere som slutbrugere. 
 Kan arbejde selvstændigt og være en aktiv ”teamplayer”. 
 Udover dansk på modersmålsniveau har du godt kendskab til engelsk samt eventuelt tysk. 
 Bopæl centralt i området vest for storebælt. 

 
Kan du sige ”ja” så langt - og du samtidig har stor lyst til at prøve kræfter med salg af et stærkt 
brand, så tilbyder vi: 

 

- En fast fuldtidsstilling i en uformel og målrettet organisation 

- Fast løn efter kvalifikationer samt bonusordning 
- Bil, telefon og IT til rådighed 

- Et uformelt organisationsmiljø i Danmark med et stort og professionelt bagland i Tyskland, 

 
Wiha Werkzeuge GmbH er grundlagt i 1939 og er i dag en internationalt virksomhed med ca. 1000 ansatte på verdensplan. 
WIHA er kendt som et premium-mærke indenfor værktøj til professionel brug, med en bred vifte af produkter der er førende 
indenfor flere segmenter.  Virksomheden er 100 % familieejet med udvikling og produktion beliggende i Schwarzwald / 
Tyskland. Vore kunder findes inden for industri og håndværk, hvor der sættes pris på kvalitets produkter med høj grad af 

innovation. Wiha Nordic A/S har domicil i Greve – og er et datterselskab som ejes 100% af Wiha GmbH i Tyskland 
Se mere på: www.wiha.com 

 

Send din ansøgning senest den 20. maj 2017 til: 
 

Torben Johansen, T2-Management: t2@t2-management.dk 

 

 
Axeltorv 12, 1.tv. 

4700 Næstved 
 
Tlf. 55 77 43 21 – 31 22 91 80 
t2@t2-managment.dk 
www.t2-management. 
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