
 

 
 

  
 

 

  

 

 

 

 
 

Key Account Manager  
 

Sekura Cabins er inde i en spændende udvikling med internationale kunder, der tilhører 

markedslederne inden for hver deres segment for produktion af entreprenør- og 

industrikøretøjer samt skovmaskiner. 

Til vores salgsafdeling søger vi derfor en Key Account Manager, der først og fremmest 

skal supportere vores eksisterende kunder og projekter.   

 

Kommerciel fokus på et teknisk grundlag 

Med reference til salgschefen får du del i ansvaret for kunder på det europæiske marked. 

Du varetager den vigtige relation mellem storkunder og den interne organisation, og 

fungerer som bindeleddet til kunden og har dit fokus på de kommercielle interesser med 

en teknisk orienteret dialog på alle niveauer. 

 

Du formidler selvstændigt viden om vores komplekse produkter, og du har et professionelt 

bagland bestående af en stor teknisk stab som støtte for dine aktiviteter med kunden.  

Herudover kommer du til at varetage projektledelse på både igangværende og nye 

projekter og vil således forestå den overordnede koordination mellem samarbejdsparterne. 
 

B-t-B erfaring fra en produktionsvirksomhed  

Du har erfaring med kundekontakt inden for B-t-B området. Din baggrund er teknisk 

funderet fra en ordreproducerende virksomhed, og med kendskab til OEM miljøet – gerne 

kombineret med international erfaring.  

Alternativt kommer du fra en virksomhed, der fungerer som underleverandør til 

køretøjsindustrien, og du har erfaring fra den kommercielle eller tekniske side. 

 

Du besidder et højt energiniveau kombineret med en udpræget tæft for kunde-

management og relationsbaseret salg. Du er udadvendt og tillidsvækkende med en 

struktureret og selvstændig stil, og du sætter en ære i at følge en opgave helt til dørs. 

 

Du taler og skriver et ubesværet dansk, engelsk og gerne tysk med et rimeligt kendskab til 

de faglige terminologier. Du kan forvente ca. 20 rejsedage om året. 

 

Er det noget for dig? 

- så send din ansøgning – mrk. KAM – til job@sekura.dk, så vi har den senest søndag d. 

13. januar 2019. 

Vi gør opmærksom på, at vi holder juleferie, hvorfor ansøgninger ikke vil blive behandlet 

før end i uge 2. 

 

Sekura Cabins A/S i Randers designer, udvikler og producerer kabiner på OEM-basis til entreprenør- og 
industrikøretøjer, hvor ca. 99 % af produktionen går til eksport. Sekura Cabins A/S, der er i fortsat vækst, er 
ejet af et konsortium bestående af de hollandske investeringsfirmaer Foreman Capital og Standard 
Investment. Fabrikken ligger i Randers og har 160 beskæftigede. Se også www.sekura.dk. 
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