
 
 
Area Sales Manager, Danmark. Oase Outdoors ApS  

 

Ansvar for at udvikle og drive vækst og relationer på et veletableret dansk kernemarked. 

 

Vil du være med til at udbygge fremtidens vækst i en af branchens bedste og mest innovative virksomhed? 

Så er du måske Oase Outdoors’ nye Area Sales Manager.  

 

Om jobbet  

Ansvar og opgaver vil blandt andet være: 

• Drive salget på det danske marked på tværs af camping og outdoor. 

• Opretholde og udvikle vores gode kundekontakt – herunder produkttræne i butikker. 

• Deltage på messer og til events.  

• Skabe dynamisk udvikling af salgskanaler og opsøge nye kunder. 

• Udbygge kundernes opfattelse af Oase som one-stop-shopping leverandør og derved udbygge 

vores Share of Wallet.  

• Føde baglandet med viden om marked, kunder, tendenser og udvikling.  

 

Du bliver derudover en del af en flad, international og vidensdelende salgs-enhed og kommer til at 

samarbejd med erfarne sælgere med stort markedskendskab.  

  

Om dig 

Du er selvstændig, målorienteret og vedholdende og driver dine opgaver og resultater på en struktureret 

måde. Du motiveres af kontakten med kunder og vidensdeling med kollegaer og du ser kampen om 

markedspladsen, som en spændende udfordring. 

 

Du har med fordel: 

• Mere end 2 års relevant brancheerfaring (camping og outdoor). 

• Erfaring som sælger med direkte kundekontakt. 

 

Du trives derudover på en social arbejdsplads og bidrager til det tværfaglige optimeringsarbejde. Du har 

en ’can-do’ mentalitet, der går engageret til opgaven og repræsenterer Oase Outdoors med stor integritet.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig 

 

Vil du vide mere om stillingen eller virksomheden, er du velkommen til at læse mere om os her eller 

kontakte HR Manager Mia Aaskov Jakobsen på tlf. +45 4089 8221. 

  

Send din ansøgning og CV til HR@oase-outdoors.dk. Vi behandler ansøgninger og afholder interviews 

løbende – og ansætter, når vi har fundet vores nye kollega.  

 

Oase Outdoors ApS er en dansk baseret virksomhed og en af hovedaktørerne på det europæiske camping-

/outdoor marked, hvor der afsættes til detailhandlen og på nettet. 

Oase Outdoors har hovedkontor i Give og blev grundlagt i 1984. Igennem vores passion for friluftslivet er 

det vores mål at inspirere samt at skabe fundamentet for uforglemmelige øjeblikke. Vi designer, producerer 

og leverer innovative, funktionelle produkter af højeste kvalitet som lever op til -og overgår 

forventningerne. Vores mission er at være den førende innovative leverandør i Europa indenfor camping 

og friluftsliv. Oase Outdoors er en virksomhed der ejer og driver tre uafhængige brands indenfor camping- 

og udelivsbranchen: Outwell®, Easy Camp® og Robens®. 
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