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Lead Manager - selvstændig back-office medarbejder 
med indgående erfaring i salg og markedsføring 
til sundhedsvæsenet søges!

Nyoprettet stilling som Lead Manager i Puredent med fokus på 
styring og udvikling af vores salgs- og markedsføringsaktiviteter 
indenfor målgrupperne tandlæger, læger og dyrlæger. 

Du skal have erfaring med segmentering, styring af marketing 
aktiviteter og være god til at have en del bolde i luften. Erfaring 
med salg til sundhedspersonale eller tilsvarende kompleks mål-
gruppe er en fordel.

Du skal samtidig bidrage til  håndtering af vores ordreindgang 
og deltage i opfølgende salg i forbindelse med salgs-og marke-
tingaktiviteterne. Du skal være nysgerrig og god til at sætte dig 
ind i nye områder. Du skal være imødekommende og vant til at 
tale med kunder og kundeemner over telefonen! 

Vi tilbyder et job med store muligheder for indflydelse på 
jobindhold og for at sætte eget præg på udviklingen af virksom-
heden. Vi er i en rivende udvikling og du får som Lead Manager 
en afgørende rolle for at vi udvikler vores kundepotentiale bedst 
muligt! Du vil have et tæt samarbejde med vores studenter-
medhjælpere, som assisterer med at rekruttere til kurser og lave 
online aktiviteter.  

Vi er en lille dynamisk virksomhed med stort drive, god omstil-
lingsevne og en omskiftelig hverdag. Du skal være selvkørende 
og parat til selv at forme dit job. Dit arbejdssted vil være på vores 
nye kontor i Trekroner(CAT) opad Roskilde Universitet tæt på 
tog og motorvej. 

Send motiveret ansøgning, CV med foto og eksamensbevis senest 
15. april 2017 til direktør Thomas Boas på hr@puredent.dk, som 
også besvarer spørgsmål vedr. stillingen på telefon 3131 1925.

Om Puredent:

Vi har en unik position som leverandør af viden og knowhow til 
tandlæger og læger med produkter og løsninger, som er i særklasse. 
Vi er nu igang med at introducere et nyt produktområde indenfor 
diagnostiske test, som har et stort potentiale både blandt tandlæger 
og læger. Vores succes med dette afhænger i høj grad af, hvor dygtig 
vores Lead Manager er.

Vi arbejder med læger og dyrlæger gennem vores datterselskab 
Puremed og der er væsentlige synergier. Vi står foran en spændende 
ekspansion med udbygning af vores position på det skandinaviske 
marked og der bliver stadig flere bolde som skal gribes. 

Hvis du med på en spændende rejse, hvor vi ultimativt gør en forskel 
og skaber et bedre liv for mange mennesker, så glæder vi os til at 
høre fra dig. Tiltrædelse snarest muligt. Løn modsvarende dine 
kvalifikationer.

Læs mere om vores aktiviteter på 
www.puredent.dk & www.puremed.dk


