
 

Key account manager – salg af IT løsninger til det offentlige 

Kan du sælge vores digitale løsning til læsetræning og opbygge dit eget kundenetværk?  

FrontRead er et unikt, digitalt tilbud til alle, der ønsker at læse både hurtigere og mere effektivt. Vi 
tilbyder løsninger til uddannelsesinstitutioner samt til private og offentlige virksomheder og 
organisationer. Effekten af FrontRead er yderst veldokumenteret, mange oplever at kunne 
fordoble læsehastigheden, samtidig med at tekstforståelsen forbedres. 

FrontRead bliver brugt af næsten 500 skoler i Danmark, og vi oplever stigende interesse for 
løsningen. Derfor har vi brug for flere sælgere. 

Din opgave bliver at sælge til uddannelsesinstitutioner og kommuner, så FrontRead kan gøre en 
forskel for endnu flere skoleelever og studerende, som får mulighed for at få mere viden ud af 
pensum, og dermed opnå mere effektiv læring og bedre karakterer. 

Du er en synlig og ambitiøs sælger med fokus på resultater og gode relationer 

Du kan dokumentere minimum 3 års succesfuld erfaring med at sælge IT løsninger til det 
offentlige, og specielt til skoler, uddannelsesinstitutioner og kommunens ledelse på skoleområdet. 
Du har derfor et bredt kontaktnet indenfor skoleverdenen allerede, som du kan aktivere. 

Dertil kan du: 

• udarbejde salgsstrategi for eget område 
• lede hele salgsprocessen overfor skoler og kommunens skoleledelse i dit marked, herunder 

drive salgsprocessen fra lead-generering, afholdelse af kundemøder, workshops til endelig 
indgåelse af aftale 

• påtage dig selvstændigt resultatansvar 
• skabe og sikre stærk synlighed i markedet 

Vi forventer, at du arbejder struktureret, vedholdende og effektivt. Det er nødvendigt, at du har 
gennemslagskraft og gode kommunikative evner, samt en positiv og konstruktiv tilgang til 
samarbejdet med kunder og kollegaer. 

Det er afgørende, at du selvstændigt kan planlægge og prioritere din indsats i det daglige og i 
forhold til deadlines. Som operationel ansvarlig for salget i dit marked er det din opgave at 
gennemføre salget og involvere de personer, der støtter salget i de forskellige faser. Du skal hele 
tiden kunne se det næste skridt, fra idé over forhandling til ordren er lukket. 

Vil du være med til at udvikle FrontRead? 

Du tilbydes en stilling i en attraktiv dansk vækstvirksomhed med internationale ambitioner. Vi er 
pt. etableret i Danmark og Tyskland, og flere lande vil komme til. På sigt vil der vise sig 



 

interessante muligheder for den rigtige kandidat, og du kan være med til at tilpasse din 
karrierevej.  

I FrontRead er du en del af en organisation med læring i fokus, hvor kvalitet forventes og 
innovation påskønnes. Både vores løsning og vores virksomhed, er under stor udvikling. Du får 
derfor mulighed for at sætte standarden for det faglige niveau på dit marked. 

Du tilbydes gode og fleksible ansættelsesforhold og en lønpakke, der modsvarer de opstillede 
krav. En del af lønnen vil være resultatafhængig. Dit arbejdsområde vil være hele Danmark. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV til kah@frontread.dk. Hvis du har spørgsmål, er du 
meget velkommen til at kontakte administrerende direktør Kim Høgskilde på +45 2999 4502. 

Vi holder samtaler løbende og ansætter til start snarest muligt, men venter gerne på den rette 
kandidat. 

 


