
BOLDEN

Forlaget Bolden søger kørende sælger/key account  
til primært Jylland og Fyn

Vi søger en positivt tænkende, struktureret, ambitiøs og passioneret person med et ekstra godt salgsgen.

Der er tale om en 30-37 timers stilling med tiltrædelse hurtigst muligt. Løn efter kvalifikationer.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af:

 • Kundebesøg og rejsedage (evt. med overnatning) i Jylland og på Fyn – og til dels Sjælland

 • 2-4 møder hver måned på kontorerne i Hillerød/på Frederiksberg

 • Planlægning af kundebesøg og rejsedage

 • Salgsopfølgning til eksisterende kunder

 • Opdyrkning af nye kunder, kanvas mm.

 • Registrering, tastning, upload af ordrer

 • Udfærdige salgsstatistikker

 • Etablering af/registrering i CRM-system

 • Løbende kontakt/sparring med forlagets øvrige medarbejdere

Vi forventer, at du:

 • Har gå-på-mod og er passioneret og engageret omkring vores bøger

 • Har god erfaring med at besøge (og sælge til) både store og små kunder

 • Er god til at planlægge og kan arbejde struktureret

  • Vil være en god team-player med resten af Bolden-gruppen

 • Har egen bil – og selvfølgeligt kørekort

Bolden blev etableret i 2009, og vi udgiver i dag over 200 børnebøger om året. Målet med vores  
udgivelser er, at børnene får mere end bare læsestof – de skal have vækket deres nysgerrighed  
og have en oplevelse, både ved selvstændig læsning og/eller sammen med deres voksne.

... og så skal det være sjovt!
Når man godt kan lide det, man beskæftiger sig med, bliver resultatet meget bedre. Sådan har vi det  
hos Bolden. Derfor skal vores bøger også skabe glæde, inspiration og sjov hos alle, der får en Bolden-bog  
i hånden, lige fra idémager til medarbejder, forhandler til barnet, der læser, lærer og leger med bogen igen 
og igen og igen ...

Her på Forlaget Bolden knuselsker vi børne- og ungdomsbøger, og vi ønsker, at vores bøger skal være 
tilgængelige for alle danske børn rundt omkring i hele landet.  Alle børn har nemlig ret til en god historie! 

Har du spørgsmål, må du endelig kontakte os: Lone Ibsen (28 82 04 30, lone@forlagetbolden.dk)
Den motiverede ansøgning skal sendes til lone@forlagetbolden.dk senest d. 1. december 2022.

Er du vild med børnebøger og lige så vild med at sælge dem? 
Og har du erfaring som kørende sælger og key account,  

så er du måske lige den nye kollega, vi leder efter!
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