
 
 
 

TIP Trailer Services,  

Key Account Manager - Lastbiler 
 
 
TIP Trailer Services er Europas ledende indenfor serviceydelser til transport- og logistikkunder, og er 
specialiserede indenfor leasing og udlejning af lastbiler, trailers og andet udstyr såvel som et stort udvalg af 
service inkl. vedligeholdelse, fleet management og telematik. 
 
TIP Trailer Services har mere end 70 afdelinger i 17 lande og arbejder uafhængigt af producenter og banker, 
hvilket gør det muligt at finde den bedste mulige løsning til ethvert transportrelateret behov for kunderne.  
 
TIP Trailer Services leder nu efter en Key Account Manager i Danmark. 
 
 
Rollen: 
 
Som Key Account Manager vil du være ansvarlig for at planlægge of udføre salgsaktiviteter og opfylde 
salgsmålene for store kunder rundt i Danmark.  
 
En af dine hovedopgaver er at støtte salget af TIP Trailer Services produktlinje og services, med fokus på 
salg og service af lastbiler, målrettet nuværende og nye store og medium kunder, såvel som at tage initiativ 
til samarbejde med alle store kunder indenfor transportindustrien.  
 
De følgende er nogle af de store mål- og ansvarsområder: 
 

• Udvid antallet af kontrakter med leasing af lastbiler til eksisterende kunder. 
• Sikre at TIP er en del af alle store nuværende og potentielle kunder indenfor markedet for nye 

lastbiler. 
• Sikre og udvikle samarbejdsaftaler med alle store indkøbs- og transportvirksomheder. 
• Sikre at databaser er opdateret på det potentielle marked. 
• Ansvarlig for introduktionen af TIPs supportfunktioner (workshop, reservedele, osv.) for at sikre, at 

det fremtidige samarbejde og service vil fungere optimalt.  
• Ansvarlig for at levere lastbiler som aftalt. 
• Rapportering af alle konkurrenceaktiviteter.  
• At være loyal overfor alle TIPs produkter – med andre ord: vær den bedste ambassadør.  

 
I den perfekte verden bor du ikke langt fra vores hovedkontor i Taastrup – men det vigtigste er, at du er 
den rigtige person, og at du kan se dig selv i den mest hurtigt voksende virksomhed indenfor 
transportindustrien i Europa.  
 
Du vil have mulighed for at arbejde hjemmefra såvel som fra kontoret i Taastrup. 
 
 



 
 
 
Kandidatprofil: 
 
Vi leder efter en kandidat med et højt energiniveau, som er resultatorienteret, og som arbejder 
struktureret med et langsigtet syn på salg og relationer.  
Du er vant til at arbejde som KAM og er vant til at følge op på dine kunder og projekter. 
Du er moden, robust og udadvendt, samt har bevist, at gode resultater kommer af god forberedelse og 
planlægning. 
 
Du kan se dig selv i disse punkter: 

• Du har stærk fokus på salg og salgsprocedurer – salgsperson med stort ”S”. 
• Du har KAM erfaring med salg og leasing, erhvervsbiler/lastbiler/varevogne. 
• Du har redskaberne til at give en troværdig og professionel service, så kunden vil få den bedst 

mulige løsning. 
• Du er en person, som kan skabe tillid og stærke relationer – som også er langvarige.  
• Du har et strategisk mindset med fokus på salg – langsigtet. 
• Du er en sand ”købmand” med en stærk forståelse for tal. 
• Holdspiller med god humor og en ”can-do”-holdning. 

 
Du vil derudover have et stærkt netværk til at støtte dig i alle aspekter, uanset om det er indenfor salg, 
marketing, teknik eller komplicerede løsninger.  
 
Ansøgning: 
 
Samtaler bliver holdt løbende, så send derfor din ansøgning hurtigst muligt. Du er også altid velkommen til 
at kontakte Lasse Fredskov, Autosearch, for mere information (+45 20458066, LF@autosearch.dk) eller Lars 
Nikolajsen, Autosearch (+45 51510467, LN@autosearch.dk).  


