Business Development Manager, Security
Ønsker du at gøre karriere i it-branchen, og kan du lide at arbejde med salg og rådgivning?
Og har du lyst til at arbejde bredt med it-sikkerhed med nogle af de allerbedste i branchen?
Så er du muligvis profilen vi søger!
Codeex er en IT-virksomhed, som siden sin etablering, har oplevet kraftig vækst og fortsat
gør. Der arbejdes bredt med it-løsninger med kunderne, som er virksomheder og offentlige
instanser. Da vi oplever stor interesse for vores ydelser, har vi brug for en salgsprofil til vores
afdeling for it-sikkerhed.
I Codeex vil du opleve en uformel omgangstone, men også et højt niveau af professionalisme,
når det kræves. Du vil få 8 kollegaer, som alle vil forsøge at give dig følelsen af at du har
fundet dit andet hjem. Vi arbejder nemlig som en enhed i Codeex, og forsøger hele tiden at få
det bedste ud af hinanden – her vil du aldrig blive overladt til dig selv.
Primære ansvarsområder
•
•
•
•
•
•
•

Opbygning og håndtering af kundeportefølje med udgangspunkt i it sikkerhedsløsninger
Bindeled mellem relevante samarbejdspartnere og kunder
Ansvarlig for opnåelse af budgetter
Sikre at kunden får den bedste løsning ved hjælp af rådgivning
Sikre at repræsentere Codeex på bedste vis udadtil
Selvstændigt planlægge salgsaktiviteter
Være glad og dele dit gode humør

Profilen vi søger
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har minimum nogle års salgserfaring
Løber den ekstra mil for at nå målet
Er åben, ærlig og glad af natur
Ved hvad det vil sige at bygge tætte og langvarige relationer
Er ambitiøs og vil gerne være den bedste
Trods dit ønske om at være den bedste tåler du også konkurrence
Du er hjælpsom, kan tænke udover egne interesser og holder hvad du lover
Sidst men ikke mindst er du modtagelig overfor nederlag, og bruger disse som
motivation til at opnå succes i det du laver, har
Du har kørekort samt kan fremvise en ren straffeattest.
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I Codeex får du
•
•
•
•
•
•

Grundløn efter kvalifikationer
God provisions og bonus ordning
Store faglige & menneskelige udviklingsmuligheder
Muligheden for at gøre karriere i it-branchen og blive en markant profil
Daglig og/eller ugentlig sparring
Frokostordning som kan nydes med gode kollegaer

Kontakt Codeex
Kontakt Laurits von Tangen Sivertsen, Sales Director, Security på mail: las@codeex.dk eller
mobil 2257 5670 – Vi ser frem til at høre fra dig
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