
 

Key Account Manager til Bilpriser.dk på Sjælland 

Brænder du for at lave ’det gode salg’, er du resultatorienteret, målrettet og ansvarsbevidst, og har du lyst 

til at gøre en forskel? Så kunne du meget vel være vores nye Key Account Manager i Bilpriser.dk 

Bilpriser.dk er en del af Autorola Group Holding A/S koncernen. Vi er en organisation, hvor alt er muligt, 

hvis du har en god business case. Derudover kommer du til at arbejde for en virksomhed med stort 

medarbejderfokus.  

Din stillinger bliver med direkte reference til Country Manageren i Danmark. De produkter, du skal sælge, 

er målrettet ny- og brugtbilsmarkedet. Du vil primært skulle bruge din tid på at udbrede INDICATA og 

Bilprisers annonceprodukter. Stillingen er nyoprettet, og du vil opleve en stor handlefrihed og god mulighed 

for at udvikle dig i stillingen.  

Inden du bliver sluppet løs for dig selv, vil du modtage en grundig oplæring i de produkter og løsninger, som 

du skal formidle – herunder værktøjer til prissætning og lagerstyring af biler.  

Din arbejdsdag: 

• Du planlægger din egen hverdag med 4-8 kundebesøg om dagen 

• Kundebesøg målrettet eksisterende og nye kunder 

• Salg af vores løsninger og produkter til autobranchen 

• Kundesupport og fastholdelse af eksisterende kunder 

• Du bliver målt på dine opnåede resultater og kundernes tilfredshed 

• Daglig opdatering af kundeaktiviteter i vores CRM-system (vi bruger Salesforce) 

Din profil:     

• Du har erfaring med opsøgende salg og har minimum nogle års dokumenteret salgserfaring 

• Vi ser helst, at du har erfaring inden for autobranchen – gerne som biløkonom eller lignende 

• Du befinder dig godt i forhandlingssituationen og har fokus på at skabe resultater 

• Du har flair for IT-systemer og lader dig ikke skræmme af administrative opgaver 

• Du behersker engelsk på et professionelt niveau, da vores koncernsprog er engelsk 

Som person er du en åben, positiv og ”smilende”, ligesom du er god til at opbygge og vedligeholde 

relationer. Vi forventer, at du efter oplæringen vil være selvkørende. Det er en forudsætning, at du bor på 

Sjælland, så du er tæt på dine kunder.  

Hvad tilbyder vi? 

Vi tilbyder en lønpakke, som består af fast løn samt attraktiv provisionsordning, gulpladebil, mobil, pc, fri 

internet, pension, sundhedssikring mm.   

Tiltrædelse 

Snarest muligt. 

 

Interesseret? 

Send din ansøgning til job@bilpriser.dk, Så glæder vi os til at høre fra dig! Vi indkalder løbende til samtale, 

så skynd dig at sende din ansøgning.  

mailto:job@bilpriser.dk


 
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Country Manager for Bilpriser.dk Thomas 

Groth via tga@bilpriser.dk /telefon: 22 21 51 51. 

_______________________________________________________________________________________ 

Autorola Group er en familieejet og -ledet international koncern, der er specialiseret i online bilauktioner og leverer værdiskabende 

IT-løsninger til bilbranchen i form af procesoptimering, online remarketing og business intelligence. Virksomheden beskæftiger over 

450 medarbejdere og er repræsenteret i 19 forskellige lande, med hovedkontor i Odense. Du kan læse meget mere om Autorola 

Group på www.autorolagroup.com, www.autocom.dk, www.bilpriser.dk,  og www.bilsalg.dk  
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