
SCANGRIP A/S er på rekordtid blevet markedsleder for professionel LED arbejds- 
belysning i Europa. Vi søger nu en dedikeret Export Manager til at udvikle og drive 
salg med nye og eksisterende kunder.

// OM JOBBET
Som Export Manager får du ansvaret for at udbygge og ekspandere samarbejdet med distributører og 
forhandlere primært i Benelux, Norden og Østeuropa. Afsætningspotentialet i disse lande er stort, og 
vores produkter kan afsættes til mange individuelle forhandlere inden for auto-, industri- og bygge-
branchen.  Du får stor rejseaktivitet og ellers arbejder du ud fra SCANGRIPs hovedkontor i Svendborg. 
Bopæl på Fyn vil derfor være en forudsætning.
 

// DIN PROFIL
Du kan dokumentere positive salgsresultater fra tidligere tilsvarende job og må meget gerne have 
erfaring med salg til større kæde-kunder, grossister og distributører. Det er en forudsætning, at du kan 
arbejde alene og selvstændigt. Vi forventer derudover, at du kan kommunikere flydende både skriftligt 
og mundtligt på engelsk og evt. tysk samt har kendskab til alment anvendte softwareprogrammer. Har 
du erfaring med salg af håndværktøj eller lignende produkter vil dette være en fordel.
 
Dine arbejdsopgaver vil bestå i;
• Rejseaktivitet – vi forventer du disponerer 50% af din tid til opsøgende salg og kundebesøg
• Udarbejdelse af salgs- og markedsføringsplaner sammen med distributører og forhandlere
• Aftale og koordinering af salgskampagner
• Sambesøg med distributører og forhandlere og undervisning af deres sælgere 
• Besøge lokale messer og deltagelse på relevante messer i Europa
 
Vi tilbyder dig;
• Et job i en spændende og dynamisk privatejet virksomhed, med solid finansiel status (AAA rated) 
• En konkurrencedygtig lønpakke efter kvalifikationer
• Mulighed for attraktiv pensionsordning, sundhedsforsikring og frokostordning
• Gode muligheder for at skabe succes og vækst
 
Send din ansøgning og CV til jhj@scangrip.com og gerne hurtigst muligt, da vi gennemgår indkomne  
ansøgninger løbende. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Global Sales  
Manager Jens Henrik Jakobsen på tlf.  2014 1428.
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SCANGRIP blev etableret i 1906 og er i dag Europas førende producent af højteknologisk og innovativ LED arbejdslys til det 
professionelle marked. Vi  har vundet prestigefyldte priser som henholdsvis ”Årets Fremstillingsgazelle” og ”Årets Ejerleder” 
og to gange været finalist som EY Entrepreneur of the Year på Fyn. Læs mere om os på scangrip.com.

EXPORT MANAGER
 // TIL FIRST-MOVER I STÆRK VÆKST. ER DET DIG, VI MANGLER?

Designed by us. Manufactured by us.


