
Jobbet:
Hovedvægten ligger på salg af produkter til indsamling af 
organisk affald og affaldssystemer til danske kommuner, 
boligselskaber og tilknyttede aktører. Derfor vil erfaring med 
salg til det offentlige og rådgivende virksomheder være en 
fordel. 

Du skal kunne arbejde med projektsalg og salg til nøgle-
kunder, hvor du bliver motiveret af, og kan se udfordringen i 
at finde den helt rigtige løsning til kunden. 

Som Sales Account Manager skal du være drevet af resul-
tater. Du er bevist om, at struktur og løbende opfølgning er 
afgørende for en salgssucces. Du har gode forhandlingsevner, 
god økonomisk forståelse, vedholdenhed og har styrke til 
at etablere og vedligeholde langsigtede kunderelationer. Du 
tager ansvar og er i stand til at afslutte salget og er vant til 
at blive målt på dit budget. 

Salgsområder:

• Waste Management
• Grossister
• Landbrug
• Retail
• Industri

Ansvarsområder:

• Planlægge, gennemføre og følge op på alle salgs-
aktiviteter

• Udarbejdelse og vedligeholdelse af grossistaftaler
• Forberedelser og gennemføring af salgsmøder 

herunder kurser og oplæring
• Budgetansvarlig

Sales Account Manager søges

- member of BioBag International
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For at styrke ZENZO GROUP, søger vi en salgsperson til vores miljøprodukter, 
som vil trives i en mindre virksomhed i stor vækst og med branchens bedste 
produkter.



Vi forestiller os at du:

• Har relevant salgserfaring – gerne fra plastbranchen (flexibles) 
• Er troværdig og vedholdende  
• Har teknisk forståelse
• Evner at kunne sælge og samtidig yde en top professionel kundeservice.
• Har gode kommunikationsevner  
• Erfaring med offentlige udbud
• Udadvendt og har et stort drive til at skabe resultater
• Har gode sprogkundskaber i dansk, engelsk - også gerne tysk
• Er teamplayer med godt humør og gåpåmod
• Er vant til at arbejde med CRM-system

Vi tilbyder:
Et selvstændigt og udfordrende job med gode fremtidsmuligheder med en afvekslende 
hverdag, hvor der er god mulighed for selv at sætte dagsordenen. En altid travl hverdag i 
en uformel organisation i et smukt kontormiljø og med en afslappet omgangstone.

Der tilbydes en god fast løn + provision/bonus, som matcher krav, kvalifikationer og indsats. 

Tiltrædelse:
Senest 1. september 2014

Ansøgningsfrist:
Senest 13. juli 2014

Interesseret?
Er du vores kommende ildsjæl, så skynd dig og skriv til os. 
Send din ansøgning og CV, mærket ”Sales Account Manager” til: job@zenzo.dk  

Yderligere oplysninger fås hos: Adm. dir. Philip Bertel, T: 7027 1900

- member of BioBag International

Hvem er ZENZO GROUP: 

ZENZO GROUP er leverandør af kvalitetsprodukter – primært til det offentlige Danmark. Vi har 
specialiseret os i moderne byrumsinventar, miljøprodukter og præfabrikerede offentlige toilet-
ter med særlig bevidsthed om funktionalitet og design. 

I vores miljøafdeling sælger vi produkter til indsamling af organisk affald, komplet sortiment 
indenfor affaldssystemer til miljøstationer, produkter til affaldssortering, batteribokse og andre 
relaterede miljøprodukter.

1. januar 2014 blev ZENZO GROUP en del af BioBag International - og er i dag et datter-
selskab i BioBag koncernen. BioBag International er verdens største leverandør af bioposer 
med salgskontorer i 18 lande. BioBag International fokuserer på komposterbare og biologisk 
nedbrydelige produkter og koncentrerer deres indsats indenfor brancherne kommuner/affalds-
selskaber, industri, landbrug, HORESTA og detailhandel.

Du kan læse mere på www.zenzo.dk
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