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SKINDERGADE 38 
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+45 3391 9896 
INFO@ENGELBRECHTS.COM  
ENGELBRECHTS.COM 

ER DU VÅR NYE SALGSANSVARLIGE FOR NORGE? 
 
Engelbrechts AS, lokalisert i København, etterstreber en ambisiøs vekst, hvor det Norske 
markedet er en av våre hjørnesteiner. Engelbrechts er velkjent gjennom 30 år for sin meget 
høye kvalitet innen kvalitet og design av møbler, og er allerede et velkjent merke i det Norske 
markedet. 
 
Vi søker nå etter dyktig og dedikert Salgsmanager med erfaring innen salg og markedsføring av high-
end møbler for å bistå i å iverksette vår strategi i det Norske markedet. 
 
Stillingsbeskrivelse: 

• Etablere og vedlikeholde en solid base av interiørarkitekter med bruk av Engelbrechts brede 
kolleksjon. 

• Aktivt oppsøke nye prosjekter og salgmuligheter i Norge, og utvikle og vedlikeholde en 
pipeline for å ivareta ditt budsjettansvar. 

• Opparbeide og vedlikeholde langsiktige B2B relasjoner med forhandlere og Key account 
kunder. 

• Initiere kreative aktiviteter i markedet som leder til økt omsetning og profitt. 
• Identifisere og håndtere eventuelle mulige utfordringer og reklamasjoner. 
• Delta på messer, utstillinger, salgsmøter, konferanser og eventer. 
• Planlegge og gjennomføre arkitekt-turer til vårt showroom i København. 
• Iverksette og delta i utvikling av markedsinitiativer i samarbeid med vårt team i København. 

 
Dine kvalifikasjoner: 

• Du har et godt nettverk inkluderende arkitekter, B2B forhandlere og potensielle key-accounts 
i Norge. 

• Det er ønskelig med 3-5 års erfaring innen konsulterende salg i det Norske 
kontraktsmarkedet innen møbler. 

• Du kan vise til gode referanser og budsjettoppnåelse. 
• Du er strukturert, målbevisst, ambisiøs og standhaftig. 
• Har kjennskap og erfaring med CRM systemer og dets bruk. 
• Du skriver og snakker flytende Norsk og Engelsk. 

 
Vi tilbyr: 
En spennende og utfordrende stilling i et selskap i internasjonal vekst, med ambisjoner om å bli ledende 
innen vår kategori. Du vil svare til vår globale salgsdirektør, og vil være en del av et dedikert 
internasjonalt salgsteam. 
 
Interessert? 
Send din CV og søknad til Valerie Schmidt; valerie@engelbrechts.com. Skulle du ha noen spørsmål 
knyttet til stillingen, ta gjerne kontakt med Valerie Schmidt; +45 61553030 
 
For utdypende informasjon om selskapet, besøk gjerne vår hjemmeside www.engelbrechts.com  
 


