Danmarks førende drone virksomhed,

søger en

Regional Sales Manager – Forsvar/Politi/Brand/Redning/Civil
SKY-WATCH blev etableret i 2009 og har hovedkontor i Støvring (Aalborg)
samt en afdeling i Nexø. Virksomheden gennemgår en rivende udvikling
og beskæftiger i dag mere end 35 højtuddannede og topmotiverede
medarbejdere. Vi udvikler, producerer og leverer avanceret drone- og
sensorteknologi til brug for beslutningstagere i komplekse miljøer, heriblandt
forsvar, politi, brand/redning og landmåling.
Yderligere information om Sky-Watch ﬁnder du på www.sky-watch.dk

Med reference til vores CSO søger Sky-Watch en aktiv og kvalitetsbevidst Regional Sales Manager til vores Sales & Marketing team.
Du skal kunne opbygge, motivere og guide et stærkt distributionsnet. Du skal være kreativ og assistere distribution og slutbrugere omkring anvendelsesmuligheder for vores
produkter. Produkternes anvendelsesmuligheder er ”uendelige”, hvilket stiller store krav til din kreativitet, dine kommunikationsevner og dine styrker for at lukke et salg.
Din daglige arbejdsplads vil være dels på vores kontor i Støvring og dels ude på markederne.
Arbejdsopgaver
Du skal indgå i Sales & Marketing teamet omkring opbygning
og udvikling af en omfattende international distribution. Du vil
ligeledes skulle præsentere og demonstrere vores
produkter samt forhandle kontrakter med key accounts.
Du vil få en omfattende rejseaktivitet på 70+ dage.

Du skal kunne analysere behov hos vore kunder og hjælpe
dem til ﬁ nde de løsninger og applikationer, der løser deres
behov på bedst mulig måde.
Derudover vil du arbejde med salg og markedsføring af
træninger og serviceprodukter.

Din proﬁl
• Du bør have en kommerciel uddannelse
• Du har Key Account-erfaring og - tilgang til salgsarbejde
• Du færdes hjemmevandt i et internationalt miljø og
kan begå dig på ﬂere sprog
• Du har politisk tæft og kan lukke en ordre
• Du er entreprenør, og det motiverer dig at bygge op
• Du er en praktiker med strategisk sigte
• Du er skarp og præcis på demoer og præsentationer
• Erfaring fra eller med en eller ﬂ ere af vores
målgrupper: forsvar, politi, brand/redning og
landmåling vil være en fordel

Vi tilbyder
• En mulighed for at blive en del af en branche med
fantastiske perspektiver
• En sjælden mulighed for at sætte præg på dit job
• Ansættelse i en organisation med korte kommandoveje,
åbne døre, dialog og højt til loftet

Ansøgning samt CV (Mrk. RSM) skal være os i hænde senest fredag d. 23. december 2016 via job@sky-watch.dk

Har du spørgsmål i relation til stillingen, er du velkommen til at kontakte Lars Søndergaard på +45 24 29 58 19

