
KbhTeambuilding søger en udviklingschef 

med fokus på salg og markedsføring 

KbhTeambuilding er en hurtigt voksende startup-virksomhed, der allerede har slået sig fast som en af 
de største teambuilding virksomheder på Sjælland. Vi er bygget op omkring et stærkt koncept med et 
stort fokus på kunden og den gode oplevelse. Vi er en virksomhed der oplever konstant udvikling og 
efterspørgsel efter vores ydelser og vi vil gerne satse endnu mere og blive ved med at vokse. 

Derfor søger vi muligvis også, lige netop dig! 

Vi ønsker nemlig, at udvide vores team med en initiativrig, udadvendt og hårdtarbejdende person, der 
har fokus på at blive ved med at drive vores udvikling. Der kommer til at være rigtigt mange muligheder 
for den rigtige kandidat i KbhTeambuilding og det er kun op til dig, hvor stor en del du ønsker at blive en 
del af virksomheden. 

Hvem skal vi bruge? 

• Du har fremragende talegaver - og er samtidig en god lytter! Du har evnen til hurtigt at skabe en 
dialog med potentielle kunder og samarbejdspartnere. 

• En kriger, der ikke er bange for at opsøge kontakt med kunderne – du er frygtløs på telefonen, 
ukuelig og har et stærkt gåpåmod 

• Du er selvsikker – om det er på telefonen eller ude på gaden, nyder du at skabe nye relationer, 
hvor du hurtigt kan præsentere den potentielle kunde eller samarbejdspartner for vores 
koncept; klart, tydeligt og passioneret 

• Du skal være resultatorienteret, forstå KPI’er og have et stort drive for at nå dine mål. 

Hvad har du med? 

• Gerne tidligere erfaring med kundekontakt 

• Er stor lyst til at blive en stor del af vores unge dynamiske virksomhed 
• Høj energi og selvdisciplin 
• Den magiske overtalelsesevne 
• Flydende dansk og et godt engelsk 

Hos os får du: 

• En fantastisk mulighed for at blive en del af en hurtigt voksende dansk startup, hvor dine 
muligheder for at vokse ind og blive en del af virksomheden er rigtigt store 

• Muligheden for at sætte dit eget præg på dit arbejde. 
• Et arbejde hvor menneske kontakt er den største del af dagligdagen. Både på kontoret, men 

også når vi er ude og afholde vores ydelser 
• Arbejde i et passioneret team af unge iværksættere 

• Konkurrencedygtig løn med performance-relaterede bonusser 
• Der er mulighed for både fuldtid og deltid. 

Ansøgning: 

Vi leder efter kandidater som kan starte hurtigst muligt. Ansøg med dit CV og en motiveret ansøgning til 
mailen bjni@kbhteambuilding.dk, hvor du fortæller os, hvorfor du er den rette for KbhTeambuilding. 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at tjekke vores hjemmeside igennem på 
https://kbhteambuilding.dk eller sende dine spørgsmål til mailen herover. Vi ser frem til at høre fra dig! 


