Security Business Developer
Codeex ApS
Codeex er en IT-forhandler, som tager udgangspunkt i kundernes behov – dvs. kundernes situation og deres konkrete løsningsbehov i stedet for egne præferencer. For os er det vigtigt at få indsigt i kundens virksomhed, og afdække behovene med
kunden for at kunne levere den løsning, der giver den største værdi, såvel som det er vigtigt for os at skabe tillid og troværdighed til vores kunder, er det ligeså vigtigt at vi sammen arbejder som en enhed og opretholder loyaliteten hinanden imellem.
På den måde tror vi på, at vi opnår det bedste resultat.
Ønsker du at blive en del af en virksomhed i vækst som er drevet af et stærkt team-samarbejde, hvor frihed under ansvar fylder
meget? Så er du måske profilen som vi søger.
Til vores afdeling for Security Services søger vi nu en Security Business Developer til at være medvirkende til fortsat at bidrage
til den store vækst vi oplever.
Primære ansvarsområder

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opbygning af kundeportefølje med fokus på IT Sikkerhed
Håndtering af opdyrket kundeportefølje med mulighed for at sælge bredt
Møde initiering med kunder og eventuelt samarbejdspartnere
Bindeled mellem relevante samarbejdspartnere og kunder
Ansvarlig for opnåelse af budgetter
Opretholdelse af CRM, KPI’er samt rapportering af og om igangsatte projekter
Sikre at kunden får den bedste løsning ved hjælp af rådgivning
Sikre at repræsentere Codeex på bedste vis udadtil
Sikre at opretholde indgåede aftaler, eksternt såvel som internt
Planlægge aktiviteter og generelt sikre opnåelse af ovenstående

Faglig profil

•

Du vil møde spændende og alsidige udfordringer hos Codeex, og din tekniske kunnen bliver sat i spil. Der forventes at du
kan tage stilling til mange forskellige problemstillinger med fokus på kundens unikke behov, og på samme tid have en professionel tilgang til disse.

•

I Codeex sætter vi stor pris på ærlighed, åbenhed samt et etisk mindset, og forventer at du besidder en samvittighed og en
personlighed der gør, at du vil dine kollegaer, kunder og samarbejdspartnere det bedste.

•

Det vil være en fordel hvis du kender branchetermer som: ransomware, avanceret malware, GDPR etc.,og ved hvad de
betyder samt i hvilke relevante sammenhænge de skal bruges.

•

Du mestrer selv sagt dansk, men har heller ikke nogle udfordringer på engelsk .

Personlig profil

•

Du er åben, ærlig og glad af natur

•

Du gør en dyd ud af at holde hvad du lover
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•

Du er en GOD vinder, der DELER dine succeser

•

Du er ambitiøs og vil gerne være den bedste

•

Trods dit ønske om at være den bedste tåler du også konkurrence

•

Du er hjælpsom og kan tænke udover egne interesser

Sidst men ikke mindst er du modtagelig overfor nederlag, og bruger disse som motivation til at opnå succes i det du laver, har
kørekort samt kan fremvise en ren straffeattest.
Laurits von Tangen Sivertsen,
Sales Director, Security
Mob: +45 2257 5670
E-post: las@codeex.dk
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