
 

 

 

 Bodotex A/S søger Key Account Manager 

Ansøgningsfrist 

1. juni 2021 

 

Ansøgning sendes til: 

majbrit@bodotex.dk 

Har du spørgsmål, er du 

velkommen til at 

kontakte direktør 

Thomas Nielsen på 

telefon 2420 2425. 

 

 

 

Hvem er vi? 

Bodotex A/S er 

distributør af varer 

indenfor bl.a. bygnings-, 

plastik-, gummi-, farve & 

lakindustri.  

 

Vi producer og udvikler 

også egne komposit 

produkter til bl.a. vind- 

og vandindustri.  

 

Læs mere her: 

     
 

 

 

Vil du være med til at drive salget, strategien og udviklingen i en ambitiøs 

vækstvirksomhed? Så søger vi en proaktiv og engageret Key Account 

Manager. 

 

Jobbet som Key Account Manager er en spændende udviklingsstilling, hvor 

du med stor grad af frihed selv vil være med til at præge din hverdag. 

 

Vi leder efter 

• kundeorienteret med BtB erfaring til kemisk teknisk industri og har 

arbejdet med tekniske løsninger 

• fordel med kendskab til farve- og lakindustrien, industriel 

vandbehandling, konstruktion, limindustrien, plast- og 

gummiindustrien eller relaterede kemiske industrier 

• evt. erfaring med salg af råvarer til ovennævnte industrier vil være 

endnu en fordel 

 

Vores forventninger til dig 
 

• brænder for at forstå, udvikle og skabe stærke langvarige relationer 

med kunderne 

• sætter ære i at skabe værdi for dine kunder 

• er engageret og proaktiv 

• målrettet og resultatorienteret 

• er klar til en helt masse udfordringer 

• gode kommunikationsegenskaber i både skrift og tale på dansk, 

engelsk og evt. tysk 

• du kan indgå i et team 

• du har et godt humør og positiv tilgang 

 

Du vil få ansvar for egne kunder og leverandører i hele Norden. Du bliver en 

del af et kompetent team præget af godt samarbejde og sparring.  

Vi kan tilbyde dig et selvstændigt job i en veletableret og innovativ 

virksomhed med mulighed for faglig som personlig udvikling. Vi har en 

uformel tone og en arbejdsplads, hvor vi både har det sjovt, men også er 

seriøse.   

Løn efter kvalifikationer samt pensions- og sundhedsordning. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

 

Arbejdstid 

37 timer ugentligt 

 

Arbejdssted: 

Ferrarivej 4, 7100 Vejle 

Må forvente rejsedage. 

 

Tiltrædelse: 

1. august 2021 
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