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Sales Manager, Denmark 

 

 

 

 

 Er du klar til en udfordring, hvor din salgs- og ledererfaring indgår, og hvor du kan bruge din 

selvstændighed til at skabe synlige resultater? Så er du måske vores nye Sales Manager! 

 

Det forventes, at du kan være på vores salgskontor i København mindst 2 gange ugentligt, men din 

bopæl afgør, om du bliver tilknyttet vores hovedkontor i Aarhus eller salgskontor i København. Du 

rapporterer til vores Nordic Sales Director, som sidder på hovedkontoret i Aarhus. 

 Om AH diagnostics 

Vi leverer reagenser, 

instrumenter og 

laboratorieartikler til 

molekylærbiologisk og 

immunologisk forskning og 

diagnostik.  

Sparring og faglig 

vejledning er kernen i vores 

arbejde, da vores produkter 

er højteknologiske og ofte 

en langsigtet investering. 

Med produkter fra mere 

end 35 leverandører dækker 

vi hele workflowet hos vores 

kunder, der arbejder i 

sundhedssektoren, pharma- 

og biotekvirksomheder 

samt på universiteter.  

Vi er 50 ansatte i Norden, 

hvoraf 25 arbejder på vores 

hovedkontor i Aarhus og 5 

på vores salgskontor i 

København.  

 

Kontaktinformation 

Du er velkommen til at 

kontakte Nordic Sales 

Director Helle Zacho på 

telefon +45 8745 9010 for 

mere information. Send dit 

CV og din ansøgning til 

HR@ahdiagnostics.dk 

hurtigst muligt – vi 

indkalder til samtale 

løbende. Mærk din 

ansøgning ”Sales Manager, 

Denmark”. 

 

   

 Jobbet  

 Som Sales Manager får du stort råderum og selvstændighed så du kan lede dit team af 

produktspecialister bedst muligt. Sales Manager vil, i samarbejde med Nordic Sales Director, 

planlægge de aktiviteter, der er nødvendige for at nå salgsbudgettet i Danmark. 

Du bliver ansvarlig for den daglige salgsledelse og afholder månedlige salgsmøder for dit team. 

Ligesom du coacher og laver regelmæssig salgsopfølgning med hver enkelt produktspecialist. Du 

kommer til at bruge AH diagnostics’ salgsmodel og performance management proces som 

ledelsesværktøj. 

Du bliver ansvarlig for at overvåge markedet og byde ind på offentlige og private udbud samt alle 

større kontrakter i Danmark.  

Du vil indgå i vores nordiske salgsledergruppe med lederne for det finske, norske og svenske team. 

 

Derudover kommer du til at: 

• Være ansvarlig for AH diagnostics’ salgsbudget og profit i Danmark, samt at nå budget og 

overordnede KPI’er, ifølge din performance plan 

• Være leder for produktspecialisterne i Danmark – i øjeblikket 7 personer 

• Coache, lede og udvikle salgsteamet og gennemføre kundebesøg med teamet 

• Stå for udbud og forhandle kontrakter med Key Accounts 

• Være ansvarlig for implementeringen af AH diagnostics’ strategi og værdier for det danske 

salgsteam 

• Samarbejde med leverandører i henhold til AH diagnostics’ værdier og forretningsstrategi 

• Opsøge nye forretningsmuligheder 

 

 Stillingen indbefatter rejseaktivitet, og det forventes, at du kan arbejde på fleksible tidspunkter. 

 
 

 Din profil  

 Du bliver succesfuld i jobbet, hvis du brænder for at skabe resultater, er proaktiv samt god til at 

skabe og udvikle relationer. Du trækker på din baggrund i salg, life science eller diagnostik, og vil få 

en grundig introduktion og løbende videreuddannelse med fokus på at kunne tilbyde dit team og 

jeres kunder unik støtte og vejledning. 

 

Fagligt kan du dokumentere, at du har: 

• En relevant uddannelse som akademiker, bioanalytiker, eller tilsvarende 

• Mindst 2 års praktisk erfaring som leder af et salgsteam og evnen til både at arbejde 

selvstændigt og som del af et team 

• Senior level salgserfaring 

• Et højt niveau i dansk og engelsk, mundtligt og skriftligt 

•  
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• Gode analytiske og kommunikative evner samt forståelse af forretningsstyringssystemer  

• Rutineret bruger af MS Office-pakken og CRM-system 

• Kørekort 

   

 Vi tilbyder  

 Du får mulighed for at blive del af en nordisk virksomhed i vækst, der har et konstant fokus på at 

kunne tilbyde innovative og unikke produkter indenfor life science og diagnostik. Vi tilbyder en 

lederstilling med stor indflydelse og faglig videreudvikling. Vi prioriterer det videnskabelige niveau 

højt, og sætter kunderne i centrum. 

Du tilbydes en attraktiv lønpakke inkl. bil, pension, sundhedsforsikring, m.m. 

•  

 


