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Kørende Segment Development Manager søges til opsøgende salg i hele Danmark 
Kan du lide at være på farten, og arbejde ude i marken? Brænder du for salgs- og 
forretningsudvikling? Så er det dig vi står og mangler til at opbygge nye markeder for vores 
evakueringsløsninger og førstehjælpsudstyr.  
 

When it burns – Leave No One Behind 
 

Vi ønsker kort sagt at udbrede kendskabet til, og brugen af vores produkter. De gør en kæmpe 
forskel, og redder mennesker med nedsat mobilitet, hvis en brand eller en anden akutsituation 
opstår. 
 
Hvem er vi? 
Vi er et lille team bestående af to ansatte på salgskontoret i Albertslund. Vi varetager det danske 
marked med alt, hvad det indebærer. Vores hovedkontor er beliggende i Norge, hvorfra alle 
supportfunktioner varetages. Derudover har vi et tæt samarbejde med vores dygtige kollegaer på 
salgskontorer i Norge, Sverige og Finland. 
 

We care for those who care 
 

Vores sortimentet omfatter alt fra rednings- og evakueringsudstyr, til varslingslys, førstehjælpstasker 
og utensilier. Kunderne omfatter både den offentlige og private sektor. Vi har igennem årtier leveret 
kvalitetsprodukter til en række professionelle brugere inden for bl.a. Brand- og Redningstjenester. 
 
Dine arbejdsopgaver: 
Markedet for ergonomiske hjælpemidler til evakueringer af personer med nedsat mobilitet er nyt 
territorium. Du vil derfor få stor indflydelse på, hvordan dit arbejde tilrettelægges, og hvordan vi 
bedst når relevante KPI’er, på omsætning og antal nye kunder.  
 
Vi ser et stort potentiale inden for bl.a.: Plejehjem, hospitaler, diverse offentlige bygninger, 
indkøbscentre, hoteller mfl. og dine primære opgaver bliver at 
 

• Identificere interessante kundesegmenter, aktører og interessenter 

• Foretage mødebookinger 

• Gennemføre produktdemonstrationer og salgsmøder 
 
Vi forventer, at du er forhandlingsvant, og at du er i stand til at forhandle med store kunder 
offentlige som private. 
 
Vi forestiller os, at du er: 
En sælger med erfaring fra en lignende stilling og dokumenterede resultater. Har du kendskab til 
vores produktportefølje og/eller de ergonomiske principper, som benyttes til forflytning af personer 
med nedsat mobilitet, så er det en fordel men ikke en forudsætning.  
 
Som person er du resultatorienteret, troværdig og lærenem. Du trives med en bred kontaktflade og 
har let ved at skabe tillid og gode relationer til kunder og samarbejdspartnere.  
 



 

 

T: +45 43 62 43 16 Herstedvang 8 Ferno Norden A/S 

E: fas@fernonorden.com 2620  Albertslund CVR. Nr. 15280689 

Hvordan vil din hverdag se ud: 
Vi vil den første måned ruste dig med produktviden og oplæring, så du hurtigt bliver selvkørende og 
kan tage fat på kunderne. Fordelingen af vægten mellem opgaverne vil se nogenlunde sådan ud: 
   
 
70 % Salg  
15% Research + udvikling 
15% Strategi 
 
 
Du får fast base på vores kontor i Albertslund, men der vil være mulighed for at arbejde hjemmefra 
og køre direkte ud til møder derfra. Vi forventer at aftale en fast mødedag om ugen på kontoret for 
at sikre sparring, fremdrift og kollegialt sammenhold.  
 
Vi tilbyder: 

• En udfordrende fuldtidsstilling med frihed under ansvar til at udvikle nye kundesegmenter 

• Tilknytning til vores kontor i Albertslund og mulighed for hjemmearbejdsplads 

• Produktoplæring 

• Fast løn med bonusordning efter kvalifikationer samt pension 

• Firmatelefon og PC 

• Kørselsgodtgørelse efter gældende takster (egen bil stilles til rådighed) 
 
Du vil blive en del af det danske salgsselskab, og skal rapportere til vores General Manager for 
Danmark. Derudover vil du indgå i det nordiske salgsteam, som samles til salgsmøder og 
produkttræning med jævne mellemrum.  
 
Vi lægger særligt vægt på, at du fagligt: 
 

• Brænder for salg, og ikke er bleg for at være proaktiv 

• Bruger telefonen som primært arbejdsværktøj 

• Formår at sætte dig i kundens situation og sammensætter løsninger baseret på kundens 
behov 

• Er en erfaren IT bruger, der kan anvende CRM som en naturlig del af din hverdag 
 
Som person får du opgaverne ud over rampen, sætter pris på et godt grin og er evigt nysgerrig på 
dine omgivelser både fagligt og socialt.  
 
Interesseret? 
Hvis stillingen lyder som noget for dig, så grib muligheden. Vi holder løbende samtaler, så send 
endelig din ansøgning hurtigst muligt. 
 
Deadline for indsendelse af ansøgning samt CV er mandag den 2. maj.  
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte General Manager Kent Juul 
Østberg på tlf.: 20 81 12 41 
 
 


