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SALES MANAGER
 - Velstruktureret salgsleder til erhvervspsykologisk virksomhed i vækst
Vi søger en energisk og resultatorienteret person til vores kommercielle team. A&Ds mission er at 
hjælpe førende organisationer med drastisk at forbedre fastholdelse af deres medarbejdere, øge de-
res produktivitet og nå deres fulde potentiale.

A&D Resources er specialiseret indenfor assessment og udvikling på individ, teams og organisa-
tions-niveau som leverandør af personlighedstests, kurser og konsulentydelser. Vi har haft et tæt 
samarbejde med Hogan Assessment Systems siden 2002 og har distributionsretten til Hogan i Dan-
mark og Benelux landene. Hogan er globalt førende indenfor personlighedstests og det er A&Ds mål 
af være den foretrukne partner indenfor ydelser relateret til assessment og udvikling indenfor vores 
markeder. Vi træner og supporterer Hogan-brugere og leverer konsulentydelser som Assessment, 
Talent Management, Team udvikling, Executive Coaching samt Corporate Analytics. Vores kundeliste 
omfatter førende selskaber, offentlige organisationer og HR-konsulenter.

Efter at have introduceret Hogan i Danmark har A&D over de seneste fem år fastholdt en stærk vækst i 
antallet af kunder og omsætning. Der er stort potentiale for vores konsulentydelser med flere kunder, 
der efterspørger vores erhvervsmæssige indsigt, vores store erhvervspsykologiske ekspertise og erfa-
ring med brug af testværktøjerne. Vi kan derfor tilbyde spændende opgaver i et dynamisk miljø med 
en kundeorienteret tilgang, et højt fagligt niveau, fokus på kvalitet og gode resultater.

ANSVARSOMRÅDER
Du vil blive en del af vores kommercielle team på vores kontor i København med reference til vores 
Chief Commercial Officer (CCO), Adam Gade. Konkrete opgaver omfatter:

• Ansvar for vores salgsproces, herunder ansvaret for CRM - Salesforce
• Ansvar for pipeline og forecast
• Ansvar for salgsplan/salgsbudgetter, inklusive opfølgning, i samarbejde med CCO
• Opfølgning med og coaching af konsulenter til støtte for deres salgsansvar
• Konstruktion af standardtilbud, som kan benyttes af konsulenterne, i samarbejde med Marke-

ting
• Udarbejdelse af større tilbud, inklusive opfølgning
• Key Account Manager (KAM) ansvar for specifikke kunder
• Kommerciel ”spydspids”, når der er særlige kunderelaterede muligheder

PROFIL
Vi søger en kandidat, der har opnået gode resultater indenfor et eller flere relevante arbejdsområder, 
som har stærke analytiske evner og en god forretningssans. Vi vil lægge vægt på de følgende kvalifi-
kationer:

• Gode akademiske resultater; herunder gerne statistiske og analytiske færdigheder
• 5+ års relevant arbejdserfaring med dokumenterede salgsresultater, gerne indenfor konsulent-

branchen (B2B)
• Erfaring med løsningssalg (solution sales) og forberedelse af tilbud til større virksomheder
• Evne til selvstændigt at løse komplekse problemstillinger og nå frem til pragmatiske løsninger
• Gode skriftlige færdigheder på dansk og engelsk og øje for detaljerne i skriftligt arbejde
• Motivation for at bidrage til et energisk team i udvikling og en virksomhed i vækst
• International erfaring

ANSØGNINGSPROCEDURE
Interesserede kandidater kan sende motiveret ansøgning, CV og yderligere relevant dokumentation 
til recruitment@adresources.com inden d. 30. september 2017. Gerne snarest muligt da vi løben-
de vil vurdere ansøgninger. Evt. spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Adam Gade på mobil 
61202949 eller mail ag@adresources.com.


