
   
 
Hagaberg Group udvikler, tilvirker og markedsfører gaffeltruckaggregater og relaterede systemløsninger til 
materialehåndtering. Vi er en OEM med hjemmemarked i Norden og Baltikum, og vi opererer i hele Europa. Vores 
produkter har en unik konstruktion med bl.a. suverænt udsyn for føreren, hvilket øget sikkerheden på arbejdspladsen. 
Hagaberg er kendt for pålidelighed og innovation, samtidig med at vi arbejder ansvarsfuldt med bæredygtig udvikling. Vi 
omsætter ca. 65 MSEK og har ca. 35 medarbejdere. 
 

Area Sales Manager – Danmark/Norge 
Maj, 2022 
 
Hagaberg Gruppen er inde i en spændende fase og har et udtalt ønske om vækst på nuværende og nye 
markeder. Vi søger derfor en ny kollega, som får ansvaret for salget i Danmark og Norge. 
 
Arbejdsbeskrivelse 
I rollen som Area Sales Manager arbejder du med salg og markedsføring af gruppens varer og services til 
primært truckindustrien. Du kommer desuden til at lave uddannelse og kundeservice til virksomheder i 
regionen. Du besøger i gennemsnit kunder 2 dage om ugen, og det vil være optimalt med en bopæl i Øst- 
eller Midtjylland, fra Trekantområdet til Randers. 
 
Arbejdsopgaverne er blandt andet: 

• Udvikle samarbejdet med nuværende kunder og bearbejde nye kunder 
• Støtte vores kunders sælgere i deres salgsproces og med produktkendskab  
• Gennemføre salgsbesøg hos større slutkunder sammen med vores kunders sælgere 
• Yde kundeservice, som ordremodtagelse, tilbudsgivning og sikre reservedele 

 
Hvem er du? 

• Vi lægger vægt på, at du som person er engageret, nysgerrig og tager initiativ. Du har stor interesse 
for relations salg, og du har en god teknisk forståelse 

• Det er en fordel, hvis du har erfaring fra branchen 
• Du er IT-kyndig, har kørekort og taler godt engelsk 

Vi tilbyder dig 
• Et selvstændigt arbejde med stor indflydelse på dit job og med god støtte fra dine kyndige kolleger 
• Professionel salgssupport, sambesøg med erfarne kolleger, samt struktureret opfølgning  
• Løn og ansættelsesvilkår på konkurrencedygtigt niveau 

Ansøgning 
Send din ansøgning så hurtigt som muligt, da udvælgelsen sker løbende, og stillingen besættes så snart en 
passende kandidat er fundet. Ansøgningen sendes til career@hagaberg.com 

Vi ser frem til din ansøgning! 

Ønsker du yderligere information, bedes du kontakte 
Stefan Carlsson Pautt, Business Development Manager 
+46 583 574402 
stefan@hagaberggroup.com 


