
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vækstorienteret KAM’ere til pr trading a/s   

pr trading har haft travlt i 2021 og søger derfor nye dygtige kollegaer 
til vores salgsteam. 
 
Har du erfaring med konceptsalg og butiksetableringer, eller arbejder 
du allerede med display- og butiksløsninger til dagligvarehandelen og 
mærkevarevirksomheder? Så vil vi meget gerne i dialog med dig. 
 
 
Vi forventer, at du har betydelig erfaring med salg og gerne med relevant branche-
erfaring. At du brænder for udvikling af forretnings- og kunderelationer, har øje og 
flair for at nytænke kundeløsninger og at du motiveres af ”face-to-the-customer” både 
i forhold til NewBizz og udvikling af eksisterende kunder. Du er dedikeret og ønsker at 
spille en central rolle i den fortsatte vækst og udvikling. Du har erfaring med og 
forståelse for positionering af mærkevare, og evner at omsætte kundens behov til 
muligheder gennem værdiskabende løsninger. 
 



Endvidere forventer vi, at du er professionel omkring kunderådgivning og sparring, er 
ambitiøs med høj arbejdsmoral og vil indgå i tæt samarbejde med vores 3D design-
afdeling. Du behersker god kommunikation, er flydende i dansk og engelsk i skrift og 
tale. Endelig så har du et godt og imødekommende humør, er fleksibel, initiativrig og 
har en struktureret tilgang til et professionelt arbejdsliv. 
 
Primære arbejdsopgaver 

• Udvikle og styrke kendskabsgraden til pr trading a/s 
• Udarbejde salgsbudget og mål for kundeporteføljen 
• Indfri de opstillede salgs- og indtjeningsbudgetter 
• Opsøge nye potentielle kunder 
• Rådgive og udvikle eksisterende kunder 
• Løbende søger viden om markedsudvikling og trends indenfor Retail og Brands 
• Varetage og afholde relevante lokale kunde-events 

Vi tilbyder 
pr trading er en udviklingsorienteret arbejdsplads, som er præget af dynamik, uformel 
omgangstone og passion for at realisere løsninger for de stærkeste brands i Danmark.  
Du bliver en fast del af en erfaren og videnstung salgsafdeling, hvor du overtager en 
eksisterende kundeportefølje med et stort potentiale samtidig med, at der stilles krav 
til NewBizz og en udviklingsorienteret pipeline. Du vil få en udfordrende hverdag, god 
sparring og muligheder for personlig udvikling. Herudover får du et tæt samarbejde 
med virksomhedens øvrige afdelinger og produktlinjer, herunder InVue varesikring. 

Yderligere informationer 
Stillingen er en fuldtidsstilling og der tilbydes konkurrencedygtig løn, bonusordning, 
firmabil pensionsordning og sundhedssikring.  

Send din motiverede ansøgning og CV så hurtigt som muligt til h.boesen@pr-
trading.dk. 
 
Har du spørgsmål til stillingen, eller vil du høre mere om pr trading, er du velkommen 
til at skrive til h.boesen@pr-trading.dk eller kontakte Henrik Boesen på mobiltelefon 
40 90 40 85. Din henvendelse behandles naturligvis fortroligt. 
 
 



Profil 
pr trading a/s er en professionel leverandør med egen produktion af display- og 
butiksløsninger, hvis primære formål er at sikre forbrugeren ”The better shopping 
experience”. Vi er specialister overfor førende Retail Brands og detailhandelen og yder 
sparring på strategisk, kreativt og eksekveringsniveau. Udover distributionsansvaret 
for InVue Inc., så er pr trading partner for den globale koncern HL Display AB.  
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