
Vi har forrygende travlt og søger derfor 1-2 nye Key Account Managers snarest muligt, henholdsvis i Jylland 
og på Sjælland. Er du på udkig efter en salgsstilling, hvor du kan bruge og udvikle dit talent indenfor 
salg og samtidig bidrage til at styrke vores vækst? Så har du muligheden for, som vores nye Key Account 
Manager, at blive en del af vores lille KAFFKA-familie.

HVEM ER VI?
KAFFKA A/S er leverandør af firmagaver, profilbeklædning samt reklameartikler til virksomheder. Vi har 
hovedkontor i Lystrup ved Århus, hvor vi fra vores 300 m2 superlækre showroom servicerer virksomheder 
over hele Danmark.

Hos os bliver du femte mand i vores team. Vi har et afslappet og hyggeligt miljø, hvor vi holder fødderne 
solidt plantet på jorden. Vi har en uformel omgangstone og godt humør, men arbejder altid seriøst for at 
give vores kunder den bedste oplevelse.

HVAD FORVENTER 
VI AF DIG?

• Du har en solid erfaring med  
 B2B-salg til nye og  
 eksisterende kunder.
• Du har et stort drive og 
 er klar  på at yde en stor 
 indsats for at  nå egne og  
 fælles mål.
• Du er proaktiv og trives 
 med et højt aktivitetsniveau  
 med fokus på salg.
• Du formår at arbejde  
 struktureret og systematisk.
• Du kan skabe en naturlig og  
 god relation til dine kunder.
• Du er velformuleret både på  
 skrift og i tale.

DERUDOVE FORVENTER 
VI, AT DU ER:

Udadvendt, professionel, 
struktureret, smilende og 
positiv og ikke mindst en rigtig 
holdspiller  
– det er vigtigt for os, at vi kan 
hjælpe hinanden med stort og 
småt, og at der er en behagelig 
stemning på arbejdspladsen. 
Det er desuden en fordel, hvis 
du i forvejen har kendskab til 
branchen. 

HVAD TILBYDER VI?

Vi tilbyder en attraktiv lønpakke 
i en kombination af fast og 
resultatafhængig løn samt 
pensionsordning. Derudover får 
du en betydningsfuld rolle i en 
virksomhed i vækst, hvor hver 
enkelt medarbejder tillægges 
stor værdi. Vi samarbejder og 
er fokuserede på vores mange 
forskellige opgaver, så vi sammen 
kan nå vores mål.

SØGER 2 KEY ACCOUNT MANAGERS

Vi holder løbende ansættelsessamtaler og stillingerne tiltrædes efter nærmere aftale. Har du spørgsmål til 
jobbet, er du velkommen til at kontakte Michael Kaffka på 40 30 83 83. Har du lyst til at blive en del af vores 
energiske team med fokus på vækst, så send din ansøgning på mail: michael@kaffka.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Michael Kaffka
Indehaver


