
LEDER TIL SALGS- OG MARKETINGSUPPORT
Vi ønsker at være tæt på kunderne og yde den bedste kundeservice, og derfor har vi valgt at slå vores 
supportfunktioner i salg og marketing sammen til én afdeling. Vi søger nu en leder til afdelingen, som kan 
udvikle, understøtte og optimere funktionerne og supporten til vores kunder.

Jobbeskrivelse
Du skal forstå at omsætte kundernes behov og virksomhedens strategi til konkrete tiltag og opgaver i 
afdelingen. 
På den baggrund bliver dine primære ansvars- og arbejdsopgaver:
• Sikre optimal support af salgsaktiviteter, herunder
   Marketingtiltag på flere platforme
   Kundeevents
   Support til sælgere og salgsagenter
• Ansvarlig for in-season salgsaktiviteter
• Udvikle og implementere den årlige marketingplan
• Udvikle og eksekvere contentplan for husets brands med fokus på sociale medier 
• Ansvarlig for foto af alle nye kollektioner
• Ledelse af 8 medarbejdere

Din baggrund
Du kommer fra et job, hvor du har lederansvar og er vant til at arbejde efter resultater, og du har 
arbejdet med marketing og salg, både på ledelsesniveau og hands-on. Du er kundeorienteret og 
tænker kundernes behov ind i alle beslutninger. Kommunikation er en af dine stærke sider. Har du 
erfaring fra detail- eller modebranchen, vil det være en fordel. 
Som person er du struktureret og god til at have mange bolde i luften. Din lederstil er tillidsvækkende, 
kommunikerende, involverende og med en smittende entusiastisk vindermentalitet. Du skaber således 
et positivt miljø, hvor der fokuseres på muligheder frem for begrænsninger.

Et spændende job
- venter på dig. Vi garanterer udfordringer og udviklingsmuligheder, og en stor berøringsflade i et 
internationalt miljø. 
Har du lyst til at tage udfordringen op, så send din ansøgning med relevante bilag til aa@btx.dk. 
Vi behandler ansøgningerne løbende. 

Stillingen refererer til salgsdirektør Jesper Ingø, som du er velkommen til at kontakte, hvis du har spørgsmål. 
Han træffes på telefon 5141 8984 eller e-mail jein@btx.dk.

BTX Group A/S markedsfører fire stærke brands: Brandtex, Signature, Jensen og Ciso. Vi er en af Skandinaviens førende 
leverandører af modetøj til målgruppen kvinder fra 40+. Vores store know-how og erfaring på kvalitet og pasform til 
målgruppen har gjort os til en attraktiv leverandør også til private label kunder. Koncernen har over 5.000 forhandlere 
fordelt over hele Europa. Alle brands har en solid markedsposition og et stærkt partnerskab med såvel kunder som 
leverandører. 
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