
Key Account Manager 

 

Hoyer Motors, Danmark 

Er du en erfaren og professionel sælger med branchekendskab? Hoyer Motors oplever betydelig 
vækst og ønsker at understøtte det ved at styrke vores salgsteam. Vi søger derfor nu en Key 
Account Manager til at støtte og udvikle vores norske kunder.  

Den ideelle kandidat har erfaring inden for salg af elmotorer eller andet roterende udstyr. Kendskab 
til marine-, olie- og gasmarkedet er en ekstra fordel. Du har god forretningssans og et ønske om at 
sælge med et højt niveau af service og engagement. Du får base på vores hovedkontor i Danmark og 
kommer til at rejse for at besøge vores kunder i Norge. Stillingen indebærer 50 rejsedage om året. 

Den nye Key Account Manager har ansvaret for at etablere, vedligeholde og udvikle forretningen. 
Målet er at øge væksten med både nye og eksisterende kunder, samtidig med at vi tilbyder 
markedets bedste service – hvilket er en af vores kerneværdier. Som Key Account Manager skal du 
støtte vores Segment Managers i at skabe et godt samarbejde med vores målkunder inden for deres 
segmenter. Segmenterne på det norske marked er primært: Marine, olie & gas, HVAC, vand og 
spildevand samt HPU.  

Du er som person selvkørende og har den indstilling, at ting kan lade sig gøre. Med din udadvendte 
personlighed kan du skabe tætte relationer til vores kunder, og det understøttes af dine stærke 
kommunikationsevner. Derudover er du en resultatorienteret og struktureret holdspiller.  

På hovedkontoret vil du få støtte af en særdeles engageret og dygtig salgsafdeling med en dynamisk 
holdånd. Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling i en international B2B-virksomhed med 
fabrikker over hele verden. Det her er din chance for at blive en del af en vækstvirksomhed, hvor du 
kan udvikle dig både professionelt og personligt. 

Hvis du er den rigtige kandidat, skal du sende din ansøgning og dit CV som en Word- eller PDF-fil 
mærket "Key Account Manager – NO" til job@hoyermotors.com. Vi modtager ansøgninger på 
engelsk, norsk eller dansk.  

Kvalifikationer: 
 

• Erfaring med industrielt salg inden for motorer eller lignende 
• Godt kendskab til salgsbudgettering 
• Ansvarlig og struktureret tilgang til opgaverne 
• Evne til at arbejde selvstændigt 
• En positiv indstilling og en åben personlighed 

Vi tilbyder:  
  

• En spændende stilling i en velrenommeret virksomhed 
• Et team bestående af højt engagerede kollegaer 
• Gode ansættelsesforhold  
• En international B2B-virksomhed  

 

 
 
 

 



Praktiske oplysninger: 
 
Ansøgningsfrist: 24.10.2018 
Tiltrædelse:  Hurtigst muligt 
Kontaktperson:  Loke Svendsen, Country Manager 
Arbejdssted:  Hadsten, Danmark 
   
Hoyer Motors vil være den foretrukne leverandør af elmotorer i Europa og Asien. Vores mission er at skabe succesfulde 
partnerskaber med vores kunder, leverandører og medarbejdere, for vi er overbeviste om, at det gør os i stand til at levere 
markedets bedste service og dermed skabe værdi for alle involverede parter. 
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