Salgsansvarlig Danmark - DAY et, accessoires
Vi søger en passioneret og dynamisk sælger til at varetage det danske wholesale-marked på vores
eksplosivt voksende accessoires brand DAY et. Vi tilbyder et spændende og omfangsrigt job, hvor
du får mulighed for at arbejde selvstændigt og struktureret i hverdagen.
Som ansvarlig for salg i Danmark er det vigtig for os, at du med et stort engagement værner om
vores gode samarbejdspartnere og formår at vedligeholde vores stærke position på det danske
marked ved at tilføje vækst hos eksisterende kunder gennem integration af shop-in-shop-løsninger
mm.
Du vil blive en del af et internationalt salgsteam med reference til vores salgschef, og du vil
derudover være i tæt samarbejde med vores designteam, kundeservice samt marketing-afdeling.
Vi forventer, at du er engageret og tager ejerskab om dine kunder. Det vil ligeledes være dit ansvar,
din store passion & drivkraft at sikre alle budgetter nås. Vi har 4 årlige in-salgsperioder, men det
forventes at du dagligt er i kontakt med kunder og butikker.
JOBBETS NØGLEANSVARSOMRÅDER
• Repræsentere DAY et på det danske marked
• Fastholde og optimere salget af eksisterende kunder og tilføje vækst med nye tiltag
• Håndtere salgsbudgetter, herunder analysering og ageren ud fra dette
• Vedligeholde og pleje kunderelationer samt afholde træning og butiksevents
• Ansvarlig for salg af 6 kollektioner årligt samt ansvarlig for opnåelse af OTB budget
• Kundebesøg med hjælp til kunders varepræsentation på minimum kvartalsbasis
PERSONLIGE KVALIFIKATIONER
• Min. 3 års erfaring i lignende stilling
• Resultatorienteret, salgsorienteret og med høj moral
• Kendskab til det danske marked, gerne fra accessories- eller modebranchen
• Struktureret og arbejder selvstændigt
• Fleksibel & ansvarsbevidst
• Udadvendt med et højt serviceniveau
• Du brænder for mode og kan identificere dig med DAY et’s, samt DAY Birger et Mikkelsen’s,
DNA
• Du har kørekort
Vi har showroom og hovedkontor i hjertet af København, hvor du vil have base. Jobbet indebærer
en del rejseaktivitet rundt i Danmark til vores kunder i hele landet samt deltagelse ved
modemesserne i København to gange årligt og eventuelle internationale messer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret i stillingen, send en ansøgning snarest muligt med CV og billede på tnb@day.dk
Skriv ” Salgsansvarlig Danmark” i emnefeltet.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Brand Director, Therese Niko Busch, på
5188 9909 eller på mailen ovenfor.
DAY Birger et Mikkelsen er et dynamisk, internationalt danskejet tøjfirma.
Virksomheden blev grundlagt i 1997 og består i dag af 3 brands; DAY Birger et Mikkelsen, 2NDDAY
accessories-linjen DAY et.

