
Salgsassistent
– sælg it-løsninger til humanitære organisationer

Danoffice er et IT-handelshus i Svendborg. Vi er en af  
Danmarks største IT-forhandlere, hvor vi har 
specialiseret os i at lave samarbejde på tværs af 
internationale producenter og kunder. Igennem de 
sidste 20 år har vi nydt stor succes med at hjælpe FN 
og andre internationale organisationer, og nu retter vi 
også blikket mod internationale virksomheder. 

Vi er 70 kolleger, hvor de fleste har deres hverdag på  
hovedkontoret, og herudover har vi kolleger i Europa  
og Nord- og Sydamerika. Vi er en energisk og dynamisk 
organisation med fokus på ”den gode arbejdsplads”.

Er du parat til et internationalt salgsjob, hvor du laver backoffice-salg til 
kunder, såsom FN og andre internationale organisationer og NGO’er?

”Det her er et fedt sted at være salgsassistent. Jeg har rigtig meget frihed til at lave de bedste 
løsninger – både med leverandører og kunder. Og man kan tydeligt mærke på kunderne, at 
vi sælger et godt produkt,” siger Kenneth Lind Jensen, salgsassistent, om sin hverdag fuld af 
frihed og spændende udfordringer.

”Det er spændende, når jeg skal navigere i de mange forskellige kulturer, som jeg er i daglig 
kontakt med. Samtidig kan jeg gå hjem fra arbejde med den viden, at mit arbejde hjælper 
den humanitære indsats for at gøre hverdagen lettere for mennesker i nød. Det er bare ikke 
alle steder, man kan det,” slutter Kenneth Lind Jensen.

”

”

Lav de bedste løsninger til kunden
Som salgsassistent er det din opgave at lave de gode tilbud til kunder, der spænder fra FN’s hovedkontor i 
New York til det lille nødhjælpskontor i den afrikanske landsby. 

Du afdækker kundens IT-behov, indhenter og forhandler tilbud hos vores leverandører og koordinerer med 
vores logistikafdeling ift. transport. På den måde laver du en komplet pakkeløsning til kunden. Størstedelen 
af din kundekontakt sker via e-mail – dog vil du også have kontakt over telefonen. Glæd dig til en hverdag, 
hvor du:

• udarbejder tilbud ud fra kundens behov 
• følger op på tilbud og godkendelse af de modtagne ordrer
• vedligeholder vores kundedatabase og kontrakter
• indhenter tilbud hos vores leverandører og hos logistikafdelingen.

Erfaring med salg – gerne fra et internationalt miljø
Du kan bevare det rolige overblik, når du sidder med flere sager på samme tid og med daglige deadlines. Og 
så er du en god kollega, der byder ind og giver dine kolleger en hånd, hvis de har brug for det. 

Derudover forestiller vi os, at du:

• har erfaring fra en salgsfunktion – måske endda fra et internationalt miljø 
• taler og skriver engelsk problemfrit
•  har sans for det gode købmandskab og sætter en ære i at give de bedste tilbud  

– til de store kunder som til de små.
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Parat til en ny og spændende hverdag?
Har du spørgsmål til stillingen, eller vil du høre flere gode grunde til, 
at du skal være vores nye økonomiassistent? Så kan du kontakte 
Teamleder Linet Pihl Olsen på 6321 1490 eller Sales Manager Vivian Petersen på 6321 1497. 

For at søge stillingen kan du sende dit CV og en ansøgning til job@danofficeit.com. 
Vi inviterer løbende til samtale, så søg allerede i dag.
 Vi glæder os til at høre fra dig! 

Velkommen til Danmarks bedste salgsafdeling
Vi glæder os til at byde dig velkommen i salgsafdelingen i Svendborg. Her får du 30 passionerede kolleger 
bestående af salgsassistenter og Key Account Managers. Vi står til daglig for at skabe gode, holdbare 
relationer til kunder overalt i verden og omsætter deres IT-behov til konkrete tilbud. 

Bliv en del af den internationale indsats for en bedre verden
Danoffice IT, Svendborg

”Dit arbejde er med til at hjælpe nogle af de fattigste områder i verden, og du får 
en stor frihedsgrad, når du laver de bedste tilbud,” fortæller Sales Manager Vivian 
Petersen.”
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IT Danoffice er et IT-handelshus i Svendborg. Vi er en af

Danmarks største IT-forhandlere, hvor vi har
specialiseret os i at lave samarbejde på tværs af
internationale producenter og kunder. Igennem de
sidste 20 år har vi nydt stor succes med at hjælpe FN
og andre internationale organisationer, og nu retter vi
også blikket mod internationale virksomheder.

Vi er 70 kolleger, hvor de fleste har deres hverdag
på hovedkontoret, og herudover har vi kolleger i
Europa og Nord- og Sydamerika. Vi er en energisk
og dynamisk organisation med fokus på ”den gode
arbejdsplads”.

Procurement manager
– skab samarbejdet med verdens største IT-producenter

Bliv bindeleddet mellem verdens største IT-producenter og distributører samt 
hele Danoffice IT-forretningen, når vi leverer IT-løsninger til FN, NGO’er og 
store internationale virksomheder over hele verden.

Danoffice IT, Svendborg

Velkommen til Danoffice IT

Hos Danoffice IT skaber og leverer vi IT-løsninger til internationale organisationer som FN, NATO
og EU samt NGO´er og virksomheder, der opererer over hele verden. Vi omsætter for knap DKK 700 mio., og 
det skal vokse til 1 mia. i 2020. I vores indkøbsafdeling får du 10 kolleger, som sørger for, at vi har de rigtige 
konkurrencedygtige aftaler, partnerskaber og certificeringer – også i forhold til formalia. Som vores 
indkøbschefs tætte samarbejdspartner koordinerer du dem, ligesom du:

• skaber og udbygger relationerne med vores leverandører – og altid er på fornavn med både nye og 
gamle bekendtskaber på centrale poster

• er ansvarlig for fakturering af bonusaftaler, arbejder med leverandørstatistikker og kordinerer 
møder med leverandørerne

• sørger for, at vi opretholder vores partnerstatus med de rigtige certificeringer på alle vores 
primære leverandører

• hjælper med problemløsning og eskalering på sagsniveau
• skaber struktur, eksekverer nødvendig rapportering og indgår i forskelligartede opgaver og 

udviklingsprojekter
• passer nye produkter og løsninger ind i vores forretning og markedsfører dem internt

Du arbejder tæt sammen med vores leverandører om løsninger og 
leverancer til vores internationale kunder. Det er en tung rolle,
hvor din forretningsforståelse, dit købsmandsskab og dine relationer 
skaber succesen for vores kunder, så de får den helt rigtige løsning,
fortæller global procurement manager Jacob Steen Rasmussen.

”

”

Mød leverandørerne og lær deres organisation at kende
Det er vigtigt, at du er interesseret i de nyeste produkter og løsninger på markedet og leverandørernes 
opbygning, ligesom du konstant udvikler dine relationer. Derfor mødes du med ledelsen hos vores
leverandører, og du deltager i internationale IT-messer og -konferencer, så du har den nyeste viden og 
kender dine samarbejdspartnere.

For at få succes i stillingen er det vigtigt, at du forstår vores leverandørers forretning. 
Hvis vi fx skal levere en kritisk ordre til en kunde i Afrika, og den forsinkes, sætter du
dig ind i leverandørens organisation, så du kan tage fat i de rigtige personer, der kan 
få vores ordre prioriteret. På den måde sikrer du, at svære sager bliver flyttet,
og sådan bliver du en magtfaktor i afdelingen og organisationen,
- siger Jacob.

Erfaring med at skabe løsninger og udvikle internationale relationer

• Du har 3+ års erfaring med at skabe og vedligeholde internationale løsninger og relationer 
fra en stategisk indkøbs- eller salgssafdeling – det er en fordel, hvis det er inden for IT.

• Du tænker kundens behov ind i alle dine projekter og din tilgang – og du har en uddannelse 
på bachelor-/kandidatniveau eller erfaring, der har givet dig de samme kompetencer

• Du motiveres af at se frugten af det gode samarbejde og de strategiske tiltag, som du har 
iværksat.

• Du har erfaring fra et internationalt miljø, hvor din evne til at finde den gode løsning, din 
gennemslagskraft og dine sociale kompetencer bliver udfordret og er afgørende for din 
succes.

• Du taler og skriver flydende engelsk. Andre sprog er en fordel.

Interesseret?
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte
global procurment manager Jacob Steen Rasmussen på 50 80 49 46.

Vi inviterer løbende kandidater til samtale, så søg jobbet hurtigst muligt
og senest 17. august ved at sende din ansøgning og dit CV til job@danofficeit.com.

Vi glæder os til at høre fra dig.
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