
 
 
 

 
Account Manager 

 
 

Placering: København 
Ansættelse: Fuldtid 
Jobfunktion: Account Manager 
Rejser: omfattende rejseaktivitet med stort fokus på København og Sjælland 
Ansøgningen er åben, og sidste ansøgningsdato er fastsat til den 15.   juni  2021. 
 
Hvem er vi? 
 
Lydrommet Denmark A/S startede i Danmark i 2009 som distributør af lydprodukter af høj 
kvalitet, og siden er der også kommet videoprodukter til porteføljen. I 2018 blev Lydrommet 
Denmark og Norge opkøbt af Septon Electronic AB i Sverige og dette dannede Septon 
Group. 
 
I dag er Septon Group distributør af lyd- og videoudstyr af høj kvalitet, beregnet til det 
professionelle og forbrugermarkedet.  Brandrepræsentation er hovedsageligt Harman 
Professional produkter, selv om produktporteføljen varierer i hvert land – bl.a. har Sverige en 
stærk markedsandel i forbrugerbranchen. 
Virksomheden er baseret på levering af avancerede AV-produkter med et stærkt fokus på 
banebrydende teknologi. 
 
Septon Group har et stærkt distributionsnetværk af certificerede resellers inden for de 
forskellige produktsegmenter. Den meget differentierede kundebase består hovedsageligt af 
specialbutikker inden for AV-produkter, installatører, e-handelsvirksomheder og store 
forbrugerdetailkæder. 
  
 
Jobbet 
 
I din rolle som Account Manager bliver du en del af Pro-teamet i Norden. 
Som Account Manager hos Septon Group er din hovedopgave primært at drive salget med 
fokus på AV-produkter og vores eget udviklede brand TIGHT AV. Ydermere at udvikle 
forretningsforbindelser med vores eksisterende kunder og aktivt søge nye salgsmuligheder. 
Du er ansvarlig for hele salgsprocessen i forbindelse med budgettering og forecasting af det 
eksisterende kundegrundlag og opsætning af forretningsplaner. 
Du har et tæt samarbejde med vores tekniske team og sammen udvikler I det professionelle 
AV-marked og følger op på kundernes behov. 
 
 
 



 
 
 
 
Din profil 
 
Vi er på udkig efter en energisk, proaktiv, salgsdrevet og resultatorienteret Account Manager 
med et stærkt kundefokus.   Vi forventer, at du er god til planlægning og styring af effektive 
kundemøder.  Desuden har du en god forståelse for forretningsudvikling og at finde nye 
salgskanaler. Vi lægger stor vægt på, at du kan samarbejde på tværs af teams og opbygge 
stærke langsigtede kunderelationer, der fører til rentabel forretning for både kunde og 
virksomhed. 
 
Vi forventer af dig 
 

• Styring af en portefølje af kunder og være det primære kontaktpunkt. 
• Udvikle og vedligeholde langsigtede relationer til kunder. 
• Identificer nye salgskanaler og kundesegmenter. 
• Budget og forecasting for udvalgte kunder. 
• Registrerer forretningsmuligheder og kunderapporter i vores CRM-system 

SuperOffice. 
• Ansvarlig for kundeaftaler og regelmæssig opfølgning. 
• Holde salgsrelaterede produktpræsentationer og workshops. 
• Jobbet omfatter høj aktivitet og personlig tilstedeværelse i marken. 
• Deltage i kundearrangementer og messer i Ind- og udland. 

 
Krav og kvalifikationer 
 

• Ca. 2 års relevant erfaring og en dokumenteret track-record af Account Management 
eller anden relevant erfaring. 

• Tidligere erfaringer fra salg af lyd- og videorelateret teknologi er en fordel. 
• Selvmotiveret og i stand til at trives i et resultatorienteret miljø. 
• Høje planlægningsfærdigheder. 
• Erfaring med at leverer løsninger baseret på kundernes behov. 
• Teknisk know-how i professionel video er at foretrække - lyd er et plus. 
• Fremragende kommunikations- og tidsstyringsevner. 
• Erfaring med at bruge software til salg såsom vores CRM-system SuperOffice. 
• Koncernsprog er engelsk så der forventes engelskkundskaber på forhandlingsniveau. 
 

Er det dig?  
Send dit CV med ansøgning til Anki Wenke, Sales Manager Nordics 
anki.wenke@septon.se.  
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Anki Wenke +46 708 14 
06 90 eller på mail. 
 
Ansøgninger behandles løbende, og stillingen kan besættes inden sidste ansøgningsdato. 
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