
 
  

Sales Support 

    KP Components A/S 
 
Hvis du brænder for at være i konstruktiv dialog med professionelle kunder og har et smittende, positivt 
servicegen, så er det måske dig der skal være vores nye Sales Support. 
 
Vores salgsdirektør har fået et bredere arbejdsfelt. Vi har derfor oprettet en ny stilling og søger en Sales 
Supporter, der selvstændigt kan overtage nogle af hans opgaver.  
 
Dine opgaver- og ansvarsområder vil være: 

• Supportopgaver for Salgsdirektøren, samt virksomhedens sælgere 

• Marketingopgaver i form af vedligeholdelse af hjemmeside, brochuremateriale, intranet, billeder, 
intern info mv. 

• Forberede grundlag for tilbud, herunder indsamling af nødvendige data internt i KPK 

• Opfølgning på udsendte tilbud 

• Deltagelse i relevante kundemøder internt og eksternt 

• Besvare telefoniske henvendelser fra kunder 

• Dialog med fabrikkerne i USA og Sverige 

• Deltagelse i nye salgsrelaterede tiltag, tilbud, projekter etc. 

• Andre salgsrelaterede ad-hoc opgaver 
 
Den rette profil: 
Dine opgaver spænder vidt og jobbet kræver derfor, at du er god til koordinering og prioritering. Du skal 
være udadvendt og evne at brænde igennem overfor kunder, samarbejdspartnere og kollegaer med 
overskud, struktur og et smittende, positivt servicegen.  
 
Vi forestiller os, at du har en uddannelse indenfor handel og/eller det tekniske område. 
 
Derudover vil vi prioritere følgende kvalifikationer: 

• Praktisk/teknisk interesse for vores produkter.  

• Erfaring med at opbygge og vedligeholde relationer i en intern salgssupport rolle og har skabt gode 
resultater. 

• Solid erfaring med servicering af kunder og kan selvstændigt arbejde med marketing opgaver 

• Det er en fordel, at du har erfaring med Navision og du skal kunne arbejde med Microsoft Office-
pakken. 

• Du er stærk til at formulere dig på dansk og engelsk, - såvel skriftligt som mundtligt og evt. også 
gerne på tysk. 

 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Salgs- og Teknologi direktør Carsten 
Stubkjær Mumm på 2020 1617. 



 
  
 
Ansøgning med CV sendes til KP Components A/S, Koncern HR Annette Mosegaard anmo@kp-
components.com   

 
Om KP Components 
KP Components Group er markedsleder inden for kompleks automatiseret metalbearbejdning og 
underleverandør arbejde og har i dag produktionsselskaber i Danmark, USA og Sverige. Vi er 350 
medarbejdere i koncernen, heraf 240 i Spjald. Læs mere om os på: www.kp-components.com. 
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