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Product Specialist søges til løsningsalg og
markedsopbygning i Sverige for et dansk selskab
dania software søger en svensktalende Product Specialist til projekt- og løsningssalg af
softwareløsninger til den offentlige sektor i Sverige.
Vi har meget stor succes med udbredelsen af vores unikke softwareløsning dynamictemplate i
Danmark, og vi kan se et stort potentiale i Sverige, som vi ønsker din hjælp til at indfri.
Vi søger derfor en imødekommende person med passion for at opbygge langsigtede og nære
kunderelationer og med flair for at afklare kundernes behov gennem tæt dialog. Du vil komme ud at
møde kunder over det meste af Sverige, idet vores primære målgruppe er kommuner.
Derudover vil du arbejde ud fra virksomhedens kontor i Slagelse og i tæt sparring med firmaets
ledelse. Som person er du struktureret og tager ansvar. I det løbende salgsarbejde er du opsøgende,
følger tæt op og er god til at lave aftaler med kunderne.
Indsigt i og forståelse for IT og digitalisering i den offentlige sektor vil være klare fordele, da det er
denne kundegruppe, som vi primært henvender sig til. Erfaring med offentlige anskaffelses- og
udbudsprocesser vægtes også positivt.
Det er vigtigt, at du er velformuleret og stærk i både skrift og tale på svensk, da du vil være
virksomhedens primære kontaktpunkt for svenske kunder og samarbejdspartnere. I forbindelse med
kundeleverancer vil det ligeledes være din opgave at undervise kundernes administratorer i løsningen
på svensk.
Vi kan tilbyde dig…
 Et rart og positivt arbejdsmiljø med frihed under ansvar.
 Spændende udfordringer som vil udvikle dig fagligt og personligt.
 Ansættelse i en mindre virksomhed i kraftig vækst.
 Fast løn, der afspejler dine kompetencer.
 Indflydelse på virksomhedens salgs-, marketing- og produktstrategi.
Udvalgte kandidater vil løbende blive indkaldt til samtale.
Om dania software
dania software er selvfinansieret med en sund økonomi og et stærkt ledelsesteam, der alle er
medejere. Vi udvikler digitaliseringsløsninger og er pt. førende leverandør af skabelon- og
signaturløsninger til bl.a. kommuner, regioner og ministerier. Der er pt. mere end 150.000 brugere af
vores eksisterende løsninger i Danmark, Norge, Sverige og England.
dania software er certificeret Microsoft Partner.
Ansøgning
Har du lysten, evnerne og ambitionerne til at blive en del af den videre udvikling og vækst i vores
meget spændende virksomhed, så send din ansøgning på svensk bilagt C.V. mærket ”Product
Specialist” pr. e-mail til jobansoegning@daniasoftware.com eller pr. post til dania software a/s,
Pilegaarden, Strandvejen 111, 4200 Slagelse. Alle ansøgninger bliver naturligvis behandlet fortroligt.
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