
Sibast Furniture er en dansk virksomhed i global vækst med fokus på udvikling af design møbler af høj kvalitet samt relanceringer fra 
vores danske design arv. Vi har de seneste år oplevet en øget både global og lokal efterspørgsel og med spændende nye produktlan-
ceringer på vej, søger vi nu en ambitiøs Sales Manager. 

Stillingen: 
Du vil blive en del af vores ambitiøse og dynamiske team, og du vil få ansvaret for at udvikle salgspotentialet hos vores nuværende 
samt kommende Sibast detail og kontrakt forhandlere i Danmark. Dine opgaver vil være fokuseret på alt omkring salg, herunder intro-
duktion af nye og eksisterende produkter, support til forhandlere og kunder, arkitekter og interiørdesignere, produkttræning, in-store 
events, promovering af kampagner samt deltagelse på udvalgte møbelmesser. 
Du skal være med til at sikre at vores interessenter – eksisterende som nye - kontinuerligt er opdateret på produktnyheder samt 
kvalitetssikre præsentationen og udstillingen af Sibasts produkter. Du vil indgå i et tæt samarbejde med ledelsen om at eksekvere og 
videreudvikle på Sibast Furnitures salgsstrategi og vil referere direkte til denne. 

Ansvarsområder: 
• Udvikle og vedholde salgsvækst hos både eksisterende og potentielle forhandlere 
• I samarbejde med ledelsen være med til at udvikle og eksekvere på Sibasts salgs- og markedsstrategi
• Opbygge og opretholde stærke relationer til forhandlere, kontraktmarkedsforhandlere, arkitekter og interiørdesignere.
• Besøge kunder regelmæssigt for at bidrage til at opbygge viden og bevidsthed om Sibasts produkt portefølje samt kvalitetssikre 

præsentation og udstilling heraf.
• Opsøge potentielle nye forhandlere 
• Håndtere daglige krav fra kunder og sikre et højt kundeserviceniveau samt yde salgssupport i alle henseender.
• Introducere, uddanne og undervise forhandlere og relevante interessenter i Sibasts produkter og historie

Din profil og kvalifikationer:
Vi leder efter en person, der brænder for at formidle Sibast Furnitures historie. Du er selvstændig, initiativrig og trives med et 
stort ansvar, og du får energi af at identificere muligheder og finde løsninger.  Det er afgørende, at du forstår at udvikle langvarige 
kunderelationer. Du har mindst tre års salgserfaring i designbranchen, og har derfor et veludbygget netværk af forhandlere, arkitek-
ter, interiørdesignere og projektkunder indenfor high-end designprodukter. Du er parat til en udfordrende stilling i en succesfuld 
international mindre virksomhed, hvor der ikke er langt fra ord til handling, og du trives og motiveres af at arbejde i en foranderlig 
og kundedrevet dagligdag. Du er målfokuseret, forretningsorienteret og resultatorienteret. Du arbejder proaktivt og vedholdende. Du 
kommunikerer flydende både mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk. 

Arbejdsplads: Sibast Furniture i Nordsjælland – stillingen er fuldtid. Løn efter kvalifikationer. Start efter aftale.
Kontakt: Send gerne din ansøgning og CV til sibast@sibast-furniture.com 
For yderligere information eller spørgsmål vedr. stillingen, kontakt Ditlev Sibast på sibast@sibast-furniture.com  eller +45 5379 7750

Om Sibast Furniture
Sibast er en dansk familievirksomhed, der med stolthed har produceret møbler helt tilbage til 1908. Siden 2012 har fjerde generation 
stået bag Sibast Furniture med det samme fokus på detaljer, håndværk og kvalitet som forfædrene, suppleret med nye perspektiver og 
skabelsen af nye designhistorier. Respektfulde relanceringer og videreudvikling af ikoniske 1950’er og 60’er møbler af designere som 
Helge Sibast, Arne Vodder, Piet Hein m. fl. kombineret med nutidige designs med en tidløs fremtoning som sammen bærer en dansk 
designarv videre til kommende generationer. 

DANISH DESIGN & CRAFTSMANSHIP SINCE 1908


