
 

 

 

 

 

 

 

Johs. Rasmussen, Svebølle A/S søger salgschef / CCO 
 

Kunne du tænke dig at blive salgschef for en dynamisk, velrenommeret og finansielt stærk transportvirksomhed, hvor 

vi vægter ekspertise og specielviden? Og er du en skarp strategisk salgsprofil, der kan bidrage til udbredelse og 

udvikling af virksomheden? Så er det dig vi søger. 
 

Som salgschef får du en betydelig rolle i virksomheden og vil sammen med virksomhedens CEO arbejde målrettet på 

at opnå de strategiske salgsmål der er fastsat i virksomheden. 

Du kommer til at have ansvaret for salget primært i Danmark, men også i Norden og Europa. 

Vi er stolte af at have kunder der er blandt de største olieselskaber i verden og de største bygge-/industrivirksomheder 

i Danmark. 

 

Vi er en flad organisation, hvor der er kort fra ide til handling. Dermed får du mulighed for at se dine egne ideer blive 

omsat til konkrete værdiskabende løsninger. 

 

Din nye hverdag: 

 Afdækning af potentielle nye kunder (kunde og markedsanalyser) 

 Målrettede kampagner 

 Planlægning af og besøg hos eksisterende kunder og potentielle nye kunder 

 Udarbejdelse af tilbud/kontrakter 

 Tovholder for implementering af nye kunder herunder overdragelse af kunden til den respektive 

driftsafdeling 

 

Din profil: 

 Erfaring fra en lignende stilling 

 Kunde- og resultatorienteret, kvalitetsbevidst, analytisk og systematisk 

 Robust og vedholdende med evnen til at følge op på igangsatte tiltag 

 Velformuleret i skrift og kommunikativ stærk 

 Engelsk og gerne tysk på et fornuftigt niveau 

 

Vi tilbyder: 

 En spændende og udfordrende dagligdag i en dynamisk virksomhed 

 Varierende arbejdsopgaver for vidt forskellige målgrupper 

 Engagerede og hjælpsomme kolleger der vil tage godt imod dig 

 Gage efter kvalifikationer 

 

 

Skriftlig ansøgning, som skal være os i hænde senest den 14. januar 2022,  

bedes sendes til: kwr@johs-rasmussen.dk eller 

 

Johs. Rasmussen, Svebølle A/S 

Att. Adm. Direktør Klaus W. Rasmussen 

Øresøvej 2 

4470 Svebølle 

Mrk.: ”Salgschef” 
 

 

 
 

Johs. Rasmussen, Svebølle A/S er en af landets større vognmandsforretninger med datterselskaber og søsterselskaber i Skandinavien og 

Tyskland. Vort hovedkontor er i Svebølle. Vognmandsforretningen omfatter ca. 200 medarbejdere. Et søsterselskab med afdelinger i tilknytning 

til vognmandsforretningen med ca. 40 medarbejdere varetager al vedligeholdelse, vask, dæk-/hjulskift m.v. 

Du kan finde yderligere informationer om vores virksomhed på www.johs-rasmussen.dk 

På personalesiden lægges der stor vægt på at have velmotiverede og glade medarbejdere der støtter op om værdier såsom , at vi er parate til at 

gøre en forskel. Træning og uddannelse af medarbejderne er højt prioriteret. 
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