
OM JOBBET
Gabriel har været på det norske marked i mange år, og har allerede en stærk 
position i markedet. Med et stort markedspotentiale, er det vores strategiske mål, 
lige som på vores øvrige markeder, at vækste forretningen i Norge. Sammen med 
Gabriels norske Key Account Manager skal vores nye medarbejder fokusere på 
udvikling af de største kunder, og således spille en væsentlig rolle i opnåelsen af 
de strategiske mål i Norge.

PRIMÆRE ANSVARSOMRÅDER OG OPGAVER
• Præsentere forhandlere og arkitekter for Gabriels produkter for at inspirere 

og motivere til øget salg.
• Fastsætte mål og aktivitetsplaner i samarbejde med kunden, samt skabe 

overbevisende løsninger, der er medvirkende til kundens succes.
• Øge markedsandele og indtjening hos eksisterende kunder gennem stærkere 

relationer og øget kundetilfredshed hos udvalgte forhandlere og arkitekter.
• Segmentere og validere kunder for at identificere nøglepersoner  

og beslutningstagere.
• Evaluere og kategorisere eksisterende kundedatabase.
• Udarbejde og implementere budgetter og handlingsplaner.
• Udarbejde månedsrapporter til ledelsen på KPI’er, salgsstatistikker, 

markedsinformation om nye projekter, produktlanceringer m.v.

En vis rejseaktivitet til blandt andet forhandlere og arkitekter i Norge skal påregnes.

OM DIG
Du bor i Østlandet, og du har erfaring fra et lignende job. Det er afgørende, at du 
har en baggrund inden for møbeltekstiler eller relaterede tekstile produkter, eller 
fra direkte salg/projektsalg i en kontraktmøbel-organisation.

Desuden 
• har du gode kompetencer i forhold til at se muligheder, allokere  

ressourcer, undersøge resultater og i at arbejde for at forbedre  
kundens overordnede økonomi,

• er du analytisk og nysgerrig og formår at undersøge og vurdere hele 
markedet; du identificerer kundens behov og udfordringer, og hjælper  
med strukturerede løsninger, der skaber målbare resultater for kunden,

• kommunikerer du positivt, og formår at arbejde effektivt i og med  
forskellige teams. Din viden og markedsinformationer kommunikeres  
både i skriftlige rapporter og i mundtlige præsentationer for kolleger,  
ledelse og kunder klart og tydeligt,

• er du god til engelsk da det er Gabriels koncernsprog,

HVAD TILBYDER VI DIG?
• En international virksomhed, der skaber gode resultater.
• Et udadvendt job med spændende udfordringer
• Et stærkt brand og en stærk markedsposition
• En innovativ og international virksomhed med stort fokus på 

forretningsudvikling
• Attraktive personaleforhold

FÅ MERE AT VIDE
Ønsker du at vide mere om stillingen er du 
velkommen til at kontakte: 

Key Account Manager, Norge
Bente Flaaen 
Tlf. 0047 9157 2982.

ANSØGNING
Tiltrædelse sker, når vi har den rigtige 
kandidat, så send din ansøgning og CV 
hurtigst muligt til:

HRMaster 
Jeanette Horty Stenrøjl 
jes@gabriel.dk 

Vedlæg kopi af relevante anbefalinger. 

Indkomne ansøgninger vurderes løbende.

OM GABRIEL
Innovation og værdiskabende samarbejde 
er fundamentale værdier i Gabriel, der 
er Europas førende leverandør af møbel-
tekstiler. Koncernen, der beskæftiger ca. 
350 medarbejdere i flere forskellige lande, 
har hovedkontor i Aalborg, Danmark. 
Vi udvikler og sælger møbeltekstiler og 
-komponenter, polstrede overflader samt 
relaterede tekstile løsninger og services til 
møbelproducenter verden over. Gabriel er 
en moderne børsnoteret virksomhed, der 
bygger på over 160 års traditioner. 

Læs mere på www.gabriel.dk.
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