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HANDS ON - Salgs- & Exportchef 
F&H Com A/S – Horsens området – Salg / Export til byggemarkeder og maskinhandlere i EU. 

F&H Com A/S søger en dynamisk og ambitiøs salgs- & eksportchef, der med reference til den 
administrerende direktør, får ansvaret for salget og udviklingen af F&H Com A/S’s Brands herunder TROLLA, 
SUPERROOF, GREENHAND i hele Europa og øvrige verdensdele. 

Stillingen: 

Har du lysten til at arbejde i en virksomhed i vækst, og har du et stort gå på mod og en ambition om at gøre 
en forskel, at optimere og at videreudvikle, er dette job lige noget for dig. 

Du har relevant erhvervserfaring og dokumenterede internationale B2B- salgsresultater, samt erfaring med 
salgsledelse. Du vil samtidig få ansvaret for vores Customer service afdeling med 2 dedikerede 
medarbejdere.  

Du har en stor forståelse for og kendskab til de europæiske markeder (gerne indenfor byggemarkeder 
sektoren) samt evner at kommunikere et professionelt, visionært og ambitiøst budskab ud til vores kunder. 

Du er proaktiv, selvstændig og vedholdende - men du er også viljestærk og ser muligheder fremfor 
begrænsninger. 

Du vil sjældent have to ens arbejdsdage, da der vil være en del rejseaktiviteter til de forskellige lande, og 
det er en forudsætning, at du taler og skriver flydende tysk og engelsk.  

Den ideelle Profil har kompetencer indenfor følgende: 

• Minimum 3 års erfaring som salgschef/eksportchef – især på det tyske marked 
• Erfaring med at udbygge eksisterende markeder og opstart af nye 
• Fastlæggelse af priser og udarbejdelse af tilbud  
• Detaljeret kontraktforhandling 
• Professionel tilgang til opbygning og vedligeholdelse af gode langvarige oparbejdede relationer  
• Deltagelse i ledergruppen samt deltagelse i udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning 
• Sparring, videreudvikling og motivering af medarbejdere 
• Dataudtræk og rapporteringer ift. salgsrelaterede tal, Markedsanalyser etc. 
• Stærke analytiske evner og god kommerciel forståelse 
• Målrettet, resultatorienteret, selvstændig og kommunikativ stærk 

Internationalt rejsevant (ca. 25 rejsedage om året) 

Af sprog kræves flydende dansk, tysk og engelsk i både tale og skrift på forhandlingsniveau. 

Vi tilbyder: 

• Du bliver en del af en sund og veldrevet international virksomhed med en ambitiøs vækststrategi 
• Mulighed for at have indflydelse på videreudviklingen af F&H Com A/S’s brands 
• Et dynamisk spændende arbejdsmiljø og gode kollegaer 
• Lønpakke der modsvarer dine kvalifikationer og forhandles individuelt. 

Ansøgning: 
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Ansøgningen, CV samt relevante bilag sendes til Ulrik Clausen, uc@fhcom.dk 

Jobopstart ca. 01.03.2018, gerne før. 

Vi behandler ansøgningerne løbende, og du må derfor meget gerne sende din ansøgning allerede i dag. Har 
du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ulrik Clausen telefon + 45 20472244. 

Om F&H Com A/S 

F&H Com A/S blev grundlagt i 2005 i Gedved og vi er i dag 8 medarbejdere. 
Vores administration er idyllisk beliggende i den gamle mølle i udkanten af Gedved by nær Horsens. 
Logistikken klares fra vores moderne lager, der er placeret tæt på motorvejen i Horsens syd. 
Vi tilbyder: udvikling, produktion og salg af produkter til hus og have. Produktområderne udvikles løbende 
og gerne i samarbejde med vores kunder. Vi samarbejder med en lang række udenlandske leverandører 
primært fra Kina og leverer bredt til det europæiske marked. 
Vi udvikler og markedsfører 3 egne brands: 
 
  
               Ly og læ produkter – www.superroof.dk 
 
                                                                         
 
  Bål og haveprodukter – www.greenhand.dk  
 
 
 
  Produkter til have, skov og park – www.trolla.dk  
 
 
Vores produkter bliver solgt i førende byggemarkeder og maskinhandlere i Europa og andre steder af 
Verden.  
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