
SÆTHER er distributør for mere end 100 kendte internationale kosmetik-, hår- og parfume mærker. 
Heriblandt Hugo Boss, Gucci, Marc Jacobs, Chloé, Calvin Klein, Shiseido, Paco Rabanne, Max Factor, Clarins, Ole Henriksen mfl.  

 

SENIOR KEY ACCOUNT MANAGER 
 

Digitale kompetencer, holdspiller og nytænkende er nogle af de kvaliteter, du skal besidde som 
vores nye kollega… 
 
Som Senior Key Account Manager hos E. Sæther A/S får du en central rolle i vores salgsindsats. Du evner at indlede stærke 
relationer, da du er bindeleddet mellem vores salgs- og marketing teams og vores største kunder. Du vil få en stor 
kontaktflade internt med brand managers, salgs- og marketingdirektører samt kundeservice. 
 
Den rette kandidat trives i en travl hverdag uden at miste overblikket. Du er kreativ, løsningsorienteret og er ikke hæmmet 
af, at der stilles forventninger til din indsats. Du brænder for dine kunder, er idérig, tillidsvækkende og god til at samarbejde. 
 
Jobbet er spændende og udfordrende, idet du skal håndtere alt lige fra koordinering af nylanceringer til kommunikation med 
vores største kunder. Vi lever i en foranderlig verden med mere og mere fokus på det digitale, så har du nye ideer og kan 
tænke ”ud af boksen”, er jobbet her, måske noget for dig. Organisatorisk refererer du som Senior Key Account Manager til 
vores Salgsdirektør. 
 
Dine primære opgaver bliver: 

• Ansvarlig for kommunikation og koordinering overfor kunden 

• Ledelse af kundemøder 

• Koordinering med marketingafdelingerne og kundeservice 

• Salgsopfølgning 

• Praktiske opgaver 

 

Kvalifikationer: 
• Relevant kommerciel uddannelse 

• Fokus på at skabe resultater og i besiddelse af naturlig gennemslagskraft 

• Digitale kompetencer og erfaring med digital markedsføring 

• Solid erfaring med Office-pakken og specielt Excel og Business Intelligence værktøjer 

• Struktureret og selvstændig 

• Positiv udstråling, indlevelsesevne og forståelse for kommercielle vilkår  

• God ordenssans 

• Gode kommunikationsevner og menneskekundskab  

• Minimum 2 års erfaring fra en lignende stilling 

• Du behersker dansk såvel mundtligt som skriftligt 

 
Det tilbyder vi 
Et job med spændende udfordringer i en virksomhed hvor kvalitet og kundeservice er nøgleord. Du er din egen begrænsning! 
Du tilbydes en god løn, der forhandles individuelt, pensions- og kantineordning samt favorable personalegoder. En uformel 
omgangstone i et travlt og positivt arbejdsmiljø, hvor vi vil hinanden, og du har stor indflydelse på din egen hverdag.  
Vi glæder os til at modtage din ansøgning samt CV via e-mail job@saether.dk. Husk at mærke mailen ”SENIOR KEY ACCOUNT 
MANAGER”. Vi indkalder til samtaler løbende. Deadline er mandag den 12. oktober 2020. 
 

www.saether.dk 
E. Sæther A/S * Ryttermarken 11 * 3520 Farum 

 

Sæther Nordic gruppen er distributør for mere end 100 kendte internationale kosmetik-, hår- og parfumemærker. Virksomheden blev 
grundlagt i 1983, og har siden været kendetegnet ved kraftig vækst. E. Sæther A/S er en del af Sæther Nordic gruppen, der med selskaber i 
Danmark, Sverige, Norge og Finland har mere end 270 medarbejdere og omsætter for mere end 800 mio. kr.  

http://www.saether.dk/

