
SOFTLINE A/S er inde i en spændende udvikling, og lige nu opruster vi i organisationen. Med innovative og funktionelle møbler af den 
bedste kvalitet er vi blevet et globalt brand, og vores moderne design bliver i dag solgt i mere end 61 lande. Vi arbejder tæt 
sammen med førende internationale designere, der alle deler den passion for kvalitet og kreativitet, der kendetegner SOFTLINE A/
S. Vi er 60 passionerede medarbejdere i vores domicil i Maribo, hvor vi arbejder med salg, design, udvikling, produktion og logistik. 
Vi er en solid designvirksomhed – med store visioner og en ambition om at fortsætte den positive udvikling.

SOFTLINE A/S designer, udvikler, producerer og sælger kvalitetsmøbler til det internationale marked. 
Med en stor portefølje af innovative og funktionelle designmøbler er vi blevet et globalt brand, og 
vores moderne design bliver i dag solgt i mere end 61 lande. 

SOFTLINES domicil er i Maribo, hvor 60 ansatte yder en engageret indsats for at sikre, at der 
leveres designmøbler i en høj kvalitet til kunder verden rundt.

AREA MANAGER, NORDEN
JOBBET:
SOFTLINE A/S er inde i en spændende udvikling, og lige nu opruster vi i organisationen. Du får 
ansvaret for at udvikle vores marked for designmøbler i Sverige, Norge og Finland, og kan frit 
vælge base enten fra hjemmekontor eller i vores nye showroom i København.

ARBEJDSOPGAVER:
• Salgs- og budgetansvarlig for udvikling af detail- og

kontraktmarkederne i Sverige, Norge og  Finland
• Udvikling og eksekvering af salgsstrategier
• Planlægge og gennemføre produktlanceringer og

salgsfremmende tiltag
• Vækst og videreudvikling af vores partner-netværk

i Sverige, Norge og Finland
• Udbygning af samarbejdet med eksisterende og nye

indretningsarkitekter og designere
• Afdækning og evaluering af nye projekter, styring og

eksekvering af pipeline
• Træning og motivation af salgsteamet hos forhandlere

og partnere
• Deltagelse i salgsfremmende arbejde på de førende,

internationale møbelmesser
• Bidrage til videreudvikling af eksisterende marketing- 
 og salgsmateriale

DINE KVALIFIKATIONER:
• Uddannelse i erhvervsøkonomi eller tilsvarende
• Erfaring med high-end designmøbler eller livsstilsprodukter
• Mellem to og tre års erhvervserfaring i en lignende rolle
• Erfaring med detail- og kontraktmarkedet i Skandinavien

• Erfaring i samarbejde med arkitekter og designere
• Du er resultatorienteret og kan proaktivt realisere

de fastlagte mål
• Evne til at opbygge langvarige relationer
• Professionelle it- og CRM-færdigheder
• Sprog: dansk og engelsk

VI TILBYDER:
• Et unikt og selvstændigt job i en international designvirksomhed
• Et stærkt og vellykket internationalt designkoncept
• At blive en del af et dynamisk salgsteam 
• En inspirerende arbejdsdag med varieret jobindhold
• Muligheden for at påvirke strategier, markedskoncepter og 

nye møbelkollektioner
• En attraktiv lønpakke, bonusordning samt fri bil

INTERESSERET?
Så send snarest muligt din ansøgning med CV til 
areamanager@softline.dk. Vi læser ansøgninger og inviterer 
løbende til samtaler. Har du spørgsmål til stillingen, er du 
velkommen til at kontakte direktør Finn H. Sørensen på 4015 2706.
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