
unisport.com

Unisport Scandinavia er i dag markedsledende leverandør af inden- og udendørs sportsfaciliteter i Norden. Vi er på mere end 20 lokaliteter, 
har en omsætning på over 1 mia. kr. og mere end 9.000 afsluttede projekter. I Danmark er vi ca. 30 medarbejdere fordelt på lokaliteterne i 
Silkeborg og i Valby.

Intern digital salgskonsulent søges

Vi sælger idrætsudstyr til B2B markedet (primært skoler, idræthaller 
og kommuner), samt til større idrætsprojekter. Hos os bliver du en del 
af et team med en stærk og sund virksomhedskultur.  
Unisport.com skaber professionelle idrætsløsninger, og kan levere alt 
indenfor indendørs og udendørs idrætsfaciliteter, så som sportsgulve, 
hejsevægge, kunstgræsbaner, idrætsudstyr eller padelbaner m.m.

Vil du være en del af Unisport teamet, så vil vi meget gerne have din 
ansøgning vedr. denne spændende stilling på Silkeborg kontoret. 

Hvem søger vi?
Du er en teamplayer, der er serviceminded og løsningsorienteret. Du føler 
dig tryg ved at have mange opgaver, og kan prioritere og administrere 
tiden på den mest effektive måde. Du er ambitiøs og dedikeret til at 
levere personlig og seriøs service over for kunderne. Du er nysgerrig 
på nye opgaver, og villig til at arbejde seriøst med markedet indenfor 
idrætsudstyr. Som person tager du ansvar og er fleksibel, så du sikrer, at 
kunderne får den bedst mulige løsning.

Din erfaring og baggrund: 
• Du har erfaring med salgsprocesser og kundeservice
• Du behersker IT på brugerniveau og har erfaring med ERP-systemer,  

gerne Dynamics 365 Business Central (BC) eller Navision.
• Du har erfaring/interesse indenfor e-commerce/webshop, og evt. 

kendskab til digital markedsføring.
• Du brænder for at skabe nye leads, og yde god kundeservice for 

eksisterende kunder 
• Du har flair for salg og en god kommerciel forståelse
• Du har en glad, åben og serviceminded tilgang til kunder og kolleger 
• Kendskab til idrætsudstyr og -faciliteter er en fordel, men ikke et krav
• Gerne praktisk erfaring med styring af mindre projekter.
• Du er flydende på dansk og god til engelsk, både mundtligt og 

skriftligt 

Vores forventninger
Du går forrest for at give vores kunder bedst mulig support og vejledning, 
og i fællesskab bidrager vi til at virkelighedsgøre deres behov og ønsker 
inden for idrætsudstyr.  

Dine primære opgaver er:
• Salg og kundeservice via chat, mail og telefon
• Medansvar for webshop inkl. ordrehåndtering, produktdata, samt 

opdatering af masterdata i PIM (Product Information Management 
system) og BC (vores ERP system) 

• Opsøgende telefonsalg overfor både nye og eksisterende  
B2B kundesegmenter

• Udarbejdelse og beregning af mindre tilbud 
• Sikre ordrebehandling til tiden
• Fastholdelse og udvikling af kunderelationer
• Opfølgning og projektstyring af mindre projekter
• Mindre indkøbsopgaver

Du skal forklare og demonstrere viden om og brugen af vores 
idrætsudstyr og services via chat, telefon og mail på daglig basis. Målet 
er, at lukke salgssager og opnå salgsmål. Vi forventer, at du tager dig så 
godt af vores kunder, at du skaber stærke relationer baseret på faglighed 
og god service. Du bliver en del af vores nordiske Sports Equipment team, 
og kommer til at arbejde tæt med kollegaer i Sverige, Finland og Norge. 

Ansøgning, samtaler og det praktiske: 
Ansøgningerne bliver behandlet løbende, da stillingen ønskes besat 
hurtigst muligt.  

Send ansøgning og CV på mail til career@unisport.com.  
Spørgsmål kan rettes til Mette Würtz Hansen på mobil 20741500.

Se mere om os på unisport.com

Vi leder efter en engageret og struktureret intern digital salgskonsulent til vores Sports Equipment afdeling. 
Du skal være vores ansigt udadtil og være ansvarlig for salg / kundeservice via chat, mail og telefon.

Live to move. 
                Move to live.


