
 
 

Kohberg ønsker at styrke positionen på de nærliggende markeder som Tyskland, England, Norden m.m., og 
derfor søges en Eksport Manager til det engagerede og dedikerede eksportteam. Eksport Manageren får en 
enestående mulighed for at være med fra start og sætte sit personlige præg på stillingen samt være med til 
at udvikle både virksomheden og brandet.  

 

Eksport Manager 
 
Som Eksport Manager får du reference direkte til CCO, og fokusområdet er at videreudvikle eksporten til de 
nærliggende markeder, som bl.a. inkluderer  

• Verificering af det uudnyttede potentiale, der er, og agere derefter i forhold til aktiveringen af go-to-
market strategier. 

• Planlægning og gennemførelse af overordnede salgsstrategier med tilhørende salgsbudgetter. 

• Pleje, vedligeholdelse og udvikling af den eksisterende kundebase samt opsøgende salg til nye og 
eksisterede markeder. 

• Kontraktforhandlinger, messeplanlægning og kundeshops. 

• Løbende sparring og dialog i forhold til kundetilpasning, således at Kohberg fortsat er konkurrence-
dygtige og med helt fremme i forhold til markedets ønsker. 

 
Kvalifikationer 

• Du har en relevant merkantil uddannelse. 

• Du har erfaring med internationalt salg og projektledelse – ideelt set inden for fødevarebranchen og 
med fordel til enten det tyske, det engelske eller det nordiske marked. 

• Du har erfaring med kontraktforhandlinger. 

• Du behersker engelsk og enten tysk eller de nordiske sprog på et højt niveau i både skrift og tale.  
 
Personlige kvalifikationer 

• Du er energisk og handlekraftig. 

• Du er robust, har stort gåpåmod og er forandringsparat. 

• Det er god til at tage teten og er proaktiv. 

• Du er god til mennesker, har et positivt og vindende væsen og er god til at skabe relationer til dem, du 
arbejder sammen med. 

• Du tænker kvalitet i alt, hvad du gør, og du sætter en ære i at se resultaterne af din indsats. 

• Som person er du struktureret, og du følger projekter helt til dørs. 
 
Du bliver en del af en kultur, hvor det er sjovt at gå på arbejde. Kohbergs værdier at være passionerede, 
nærværende, ansvarlige, team-orienteret og forandringsparate er grundstenene i hele virksomhedens gøren 
og laden. Du får en stærk virksomhed i ryggen, hvor man hjælper hinanden og fighter sammen, og for den 
rigtige kandidat er der gode karriere- og udviklingsmuligheder.  

 
Send din ansøgning og dit C.V. mærket 30102 pr. e-mail på HRM@Laigaard-Partners.com til Laigaard & 
Partners A/S, Store Kongensgade 40H, 1264 København K. Vi behandler din henvendelse fortroligt og 
videregiver kun dine oplysninger efter nærmere aftale med dig. Yderligere oplysninger kan fås på telefon 33 
91 18 00. 

mailto:HRM@Laigaard-Partners.com

