
   
 
 
 
 
 
 
 
Sales Manager 
Danmark 
 
Precise Biometrics er en innovativ teknologivirksomhed i kraftig vækst, som er i fuld gang med at 
udbrede tilstedeværelsen på det nordiske marked. Derfor søger vi efter en stærk Sales Manager for 
Danmark, der kan være med til at introducere danske kunder for fremtiden indenfor biometriske 
adgangssystemer.  
 
Som Sales Manager for Precise Biometrics i Danmark får du lidt af en pioneer-rolle, hvor du er ansvarlig for 

at drive og udvikle salget af Precise’s nye produktområde YOUNiQ Access i Danmark.  

 

Vi søger dig, som er vant til at sælge systemløsninger bestående af både software, hardware og tilhørende 

tjenester og support. For at lykkes i rollen som Sales Manager for Danmark skal du kunne planlægge, 

prioritere og drive dit arbejde på resultatorienteret vis. Du er social og i stand til at opbygge langvarige 

relationer, og så er du målfokuseret og har god erfaring med at være primus motor for at identificere 

muligheder samt udvikle forretningen og kunderne. Dette i kombinationen med en stor interesse for 

teknologi vil være fundamentet for at komme godt fra start i en rolle som Sales Manager hos Precise 

Biometrics.  

 

Salg af innovativt produkt 

Vores nye Sales Manager bliver ansvarlig for salg og udvikling af Precise Biometrics nye produktområde 

Precise YOUNiQ Access på det danske marked. YOUNiQ Access er en systemløsning for friktionsfri adgang, 

som erstatter eller supplerer konventionelle døre eller adgangssystemer. Kunderne er større ejendomme 

eller ejendomsforvaltere, større virksomheder, fitnesskæder, sygehuse, skoler og lignende offentlige 

institutioner. Se mere her: https://www.youtube.com/watch?v=2JKCXGrBJz4&t=1s 

 

Arbejdsopgaver:  

Rollen som Sales Manager i Danmark indebærer bl.a.:  

 

• Drift og udvikling af salget af Precise YOUNiQ Access. 

• Kortlægning af relevante nye kunder og udvikling af handlingsplan og mål for salgsarbejdet. 

• Indgåelse af aftaler med nye kunder, hvor du efterfølgende skal agere som bindeled for Precise. 

• Videreudvikling og vækst af de respektive kunder, så de øger brugen af YOUNiQ over tid. 

• Med til at udvikle prismodeller og -niveauer til vores kunder ud fra segment, størrelse mm. samt 
input til kravspecifikationer. 

https://www.youtube.com/watch?v=2JKCXGrBJz4&t=1s


Ønskede kompetencer:  

• En stor del af jobbet kommer til at dreje sig om at opdyrke nye partnere og kunder, og derfor skal 

du have lyst til new bizz og blank canvas. 

• Du har et stort drive og et positivt mindset og er typen, der kan tænke ud af boksen.  

• Du har 5-10 års salgserfaring med systemprodukter eller løsninger – gerne digitale.  

• Du har i forvejen et eksisterende kontaktnetværk, som vil være værdifuldt for hurtigt at komme i 

gang med salget og etableringen af en stærk kundekreds. 

• Du har erfaring med at etablere og drive værdiskabende samarbejder med relevante partnere 

såsom forhandlere og installationspartnere.  

• Hvis du har en baggrund indenfor ejendomsbranchen, sikkerhedsløsninger eller 

installationsvirksomheder, så vil det være et plus – men det er ikke et krav.  

• Du er i stand til at sælge en systemløsning, som både består af software, installation af hardware og 

tilhørende tjenester og support.  

 

Løn og øvrige vilkår: 

• Din titel bliver Sales Manager for Danmark. Du kommer til at rapportere til VP Sales og arbejde tæt 

sammen med Sr Sales & Business Dev. Director, der er placeret i Lund i Sverige. Du kommer i øvrigt 

til at indgå i det udvidede salgsteam for YOUNiQ, hvor CTO, produktchef, kundeprojektledere og 

produktudviklere indgår.  

• Du får en attraktiv lønpakke med mange personalegoder.  

• Du kommer til at dække salg i hele Danmark og vil have mulighed for at arbejde ud fra et kontor i 

det centrale København.  

Kontakt 
I denne rekruttering samarbejder vi med ORDO Recruitment, og du er velkommen til at kontakte Niels 
Møller Nielsen på tlf. 2620 8020, hvis du har spørgsmål til stillingen.  
 
Deadline for ansøgning er tirsdag den 15. september. Men vi foretager løbende interviews, så ansøg gerne 
så hurtigt som muligt på niels@ordorecruitment.com  
 
 
 
 
"I løbet af mine fire år på Precise Biometrics har jeg fået mulighed for at arbejde 
med produkter, som er teknologiske innovative og bliver købt af kunder fra hele 
verden. Det er stærkt at være med til at sælge produkter, som man ved forenkler 
hverdagen for vores kunder og bliver brugt millioner af gange hver dag. Det giver 
alle os i virksomheden et drive til at levere maksimalt som team – og motiveres 
man i sådan et miljø, så vil man, som jeg, trives rigtig godt hos Precise."  
 
 - Fredrik Sjöholm, VP Sales  
 
 

mailto:niels@ordorecruitment.com


 
"Det føles virkelig godt at få lov til at arbejde i en global virksomhed med relativt 
få ansatte. Det er en meget flad organisation, hvor man interagerer med alt og 
alle. Man føler sig derfor aldrig kun som en lille del af virksomheden – og det giver 
mig energi, motivation og et enormt drive til at lykkes med det, som vi gør."  
 
- Sarandis Kalogeropulos, Sr Manager Business Development 
 
 

 
Om virksomheden 
Precise is a global identification software provider. The company is offering products with various 
applications that enables individuals to identify themselves in a convenient and secure way by 
using their own unique human characteristics. Precise has three businesses; Digital Identity, 
Mobile and Smart Cards, and operates from its offices in Lund, Sweden, Potsdam NY, USA, and 
Shanghai, China. Precise is listed on Nasdaq Stockholm (PREC). For more information, please 
visit www.precisebiometrics.com. 


