



B2B Salgskonsulent - Design og interiør branchen  

Hos The Poster Club oplever vi i øjeblikket kraftig vækst, særligt internationalt, og har brug for 
flere hænder til vores kontor i København. Vi søger derfor en entusiastisk salgsprofil, gerne med 
interesse for design og livsstils, til at hjælpe med den fortsatte udvikling af vores B2B salg. 

Som vores nye salgskonsulent vil du, i samarbejde med resten af vores salgsteam, stå for den 
daglige salgsindsats med det primære fokus på at finde samt skabe den indledende dialog med 
potentielle forhandlere.


Som person motiveres du af at se ting udvikle sig og skabe fremdrift - og du sætter ligeså stor 
pris samarbejde som vi gør. Du er energisk og strukturet samt trives med ambitiøse målsætninger.


Kvalifikationer 
- Erfaring med salg er et plus, men ikke et krav 

- Interesse for design, kunst og boligindretning 

- Du sætter en ære i at nå dine mål

- Serviceminded og proaktiv

- Gode kommunikationsevner på både dansk og engelsk

- Du er dedikeret og passioneret for at udvide vores forhandler netværk 

- Du er udadvendt og tøver ikke med at give potentielle forhandlere et kald


Dine primære arbejdsopgaver: 
Som salgskonsulent vil du supportere salgsteamet på følgende områder:

- Researche på nye potentielle emner 

- Udvikling og vedligeholdelse af vores forhandlernetværk 

- On-boarding af nye kunder og samarbejdspartnere, primært via email 

- Eksekvere kampagner, events samt andre salgstiltag

- Diverse ad hoc salgsrelaterede opgaver 


Vi tilbyder:  
- Et sjovt, afslappet og kreativt arbejdsmiljø 

- Gode kontorfaciliteter og ekstra god kaffe

- Mulighed for at tilslutte sig et hurtigt voksende firma med gode muligheder for personlig 
udvikling




Om os: 
The Poster Club blev grundlagt i København i 2014 og er blevet internationalt kendt for sit 
håndplukkede udvalg af kunsttryk og plakater i høj kvalitet. Udover det globale salg via sin egen 
webshop, sælger The Poster Club også sin egen kollektion af eksklusive kunsttryk til udvalgte 
forhandlere i mere end 30 lande. Se mere på www.theposterclub.com.


Stillingen er fuldtid og udføres hovedsageligt fra vores kontor på Købmagergade, København. 
Som udgangspunkt vil der ikke være rejsedage forbundet med stillingen. Løn baseres på 
kvalifikationer.


Hvis du er interesseret i ovenstående bedes du sende din ansøgning, CV og et aktuelt foto via e-
mail til job@theposterclub.com med emnet “Sales Consultant”.


Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2021 — Vi afholder løbende samtaler. 

Startdato: Hurtigst muligt.


Hvis du ønsker at vide mere om denne stilling eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Natasja Damsgaard på tlf.: 31 62 70 26 eller natasja@theposterclub.com.


http://www.theposterclub.com

