Key Account Manager søges – RG Rom Gummi A/S
RG Rom Gummi A/S er en virksomhed i vækst, og søger i den forbindelse endnu en Key Account Manager. Som Key
Account Manager får du en central position i forhold til, at sikre gennemførslen af vækstplanerne og den overordnede
strategi for virksomheden. Som Key Account Manager i RG Rom Gummi A/S vil du primært have fokus på
projektorienteret salg, øge salget af handelsvarer og etablere nye reletioner til potentielle kunder. Du vil til dagligt
referere direkte til både den tekniske direktør, samt den administrerende direktør, som også er ejerne af RG Rom
Gummi A/S. Du vil indgå i et salgsteam med yderligere to Key Account Managere samt salgs-backup. Dine
salgsopgaver vil primært være på det danske marked, men der vil forekomme messeaktiviteter i udlandet.
Som person er du struktureret og har et stort drive. Du er vant til at arbejde selvstændigt og træffe beslutninger. Du
skal forvente at tilbringe en del tid på ”landevejen” både med eget salg og i projekt relaterede kundemøder. Det
forventes at du egner at planlægge din egen arbejdsdag og har stort initiativ – og dermed forstår at arbejde målrettet.
Vi forventer at du som Key Account Manager:
•

Kan håndtere mange bolde i luften på samme tid

•

Er en teamplayer

•

Evner at se muligheder frem for begrænsninger

•

Arbejder struktureret og effektivt

•

Er resultatorienteret

Det er ikke et krav, at du har branchekendskab, men vi forventer, du er vant til at sælge kundetilpassede løsninger til
industrien, og at du har erfaring med Key Account Manager opgaver.
RG Rom Gummi A/S tilbyder en alsidig og spændende hverdag i en virksomhed under konstant udvikling. Vi er seriøse
og gør alt hvad vi kan for god service og hurtig levering. Vi har et fantastisk team, hvor den gode kollega og
omgangstone prioriteres højt. Vi tilbyder gode vilkår, fleksibilitet og fantastiske kollegaer i et venligt miljø.
Om RG Rom Gummi A/S
RG Rom Gummi A/S tilbyder en stor vifte af forskellige specialproducerede gummiprodukter. Vi har årelang erfaring
med bearbejdning af forskellige gummityper og er i dag eksperter i, at udvikle de bedste løsninger, i samarbejde med
vores kunder.
RG Rom Gummi A/S er en dansk produktionsvirksomhed, som lever af høj kvalitet og hurtig levering fra 1 stk. til
+10.000 stk. I 2008 talte RG Rom Gummi seks medarbejdere, i 2013 var staben tredoblet, 2016 seksdoblet og i dag er
vi over 40 medarbejdere. Den store vækst skyldes et konstant fokus på omstillingsparathed og på at skabe individuelle

løsninger uanset opgavens omfang. Vi vægter service, fleksibilitet, effektivitet, action, viden og erfaring meget højt, og
vi står altid klar til at hjælpe, også når det brænder på.
For mere information om RG Rom Gummi A/S tjek – www.romgummi.dk
Ansøgning og CV sendes til Adm. Direktør Jesper Berg Kristensen på jesper@romgummi.dk
ANSØGNINGSFRIST senest d. 11. januar 2019.
Alle ansøgninger behandles med stor fortrolighed i overensstemmelse med persondataloven.

