
Lekolar er det danske datterselskab i den nordiske koncern Lekolar. Vi beskæftiger ca. 370 medarbejdere på nordisk plan og udvikler samt indretter lærende 
miljøer til både skoler og dagtilbud. Produktplatformen omfatter blandt andet møbler, legepladser, legetøj og hobbymaterialer. Lekolars danske salgskontor 

ligger i Glostrup, lige ved stationen. Vi har en tydelig CSR-politik med etisk regelsæt for vores leverandører samt er ISO9001- og ISO14001-kvalitets- og miljø-

certificerede. Vi arbejder aktivt med at implementere FN’s Verdensmål i hele vores forretning og har fokus på cirkulær økonomi, miljømærkning af produkter 
samt bæredygtighed til fremtidens læringsmiljøer i nordiske dagtilbud og skoler. 

 

  

 
Ambitiøs og kompetent salgskonsulent søges til distrikt Midtjylland 
 
Lekolar, der er beliggende i Glostrup, søger en erfaren Distriktskonsulent, der selvstændigt kan drive salget i eget distrikt. Du får 
markedets største og bredeste produktsortiment inden for kategorierne møbler, legetøj og hobby til skoler og SFO’er. 
 
I stillingen som distriktskonsulent er du ansvarlig for udvalgte kunder. Du har konstant fokus på at være løsningsorienteret og på 
at udbygge dine kunderelationer, så du bliver respekteret som en naturlig rådgiver og samarbejdspartner for distriktets 
beslutningstagere, som bl.a er skoleledere, skolelærer, arkitekter og entreprenører.  
 
Du driver selvstændigt salgsprocessen, lige fra at booke egne kundemøder til at forhandle og indtaste egne tilbud og ordrer 
samt sikre optimal overlevering til kunden. Du evner at være opsøgende på både mindre og større projekter ved at være 
nysgerrig og dygtig til at finde frem til de rigtige beslutningstagere. 
 
Du kommer til at arbejde selvstændigt ud fra din bopæl, men bliver en del af et team, hvor alle arbejder målrettet mod 
kunderne, både via webshop, hjemmeside, tegning af løsningsforslag og håndtering af udbud.  
 

Vores forventninger til dine kvalifikationer og egenskaber  
 
Du har med din erfaring fundet ud af, at det er salget og relationerne, der driver og motiverer dig. Du er som person nysgerrig og 
altid opdateret på, hvad der sker i dit distrikt, så du kan igangsætte de rette salgsaktiviteter. Vi forventer, at du selvstændigt kan 
varetage planlægning og prioritering af din salgstid, tilbudsgivning samt kunne forhandle endelige aftaler på plads.  
 
Stillingen kræver, at du har en god forretningsforståelse. IT-systemer er en naturlig og uundværlig del af din hverdag, og du er 
god til at kommunikere på dansk på skrift og i tale.  
 
Som person er du resultat- og løsningsorienteret. Du arbejder struktureret, og du er dygtig til at skabe og vedligeholde gode 
relationer. Du kan igangsætte, drive og afslutte mange opgaver på samme tid uden at miste overblikket. Du er Lekolars ansigt 
udadtil, og vi forventer derfor, at du altid møder vores kunder på en professionel og positiv måde. Det vil være en fordel, hvis du 
har erfaring med salg og rådgivning til daginstitutioner, har arbejdet med møbler/indretning eller har en pædagogisk baggrund. 
 

Dine forventninger bliver opfyldt 
 
I Lekolar vil du være del af et resultatorienteret salgsteam, og vi sikrer dig, at din faglige ballast løbende er up-to-date, og at 
rammerne for at du kan blive en succes, er til stede. Du vil få salgsstøtte af vores dygtige indretningsarkitekter. 
Du bliver tilbudt en fast løn, bil, bonus, pensionsordning, sundhedsforsikring, mobiltelefon, computer, og hvad der ellers skal til 
for at give dig de bedste arbejdsbetingelser. 
 
Ansøgningsfrist:  25. januar 2023 
 
Ansøgning samt CV bedes sendes til HR Marlene Højhus via mail:  marlene.hojhus@lekolar.dk 
Har du spørgsmål til stillingen, som ikke fremgår af ovenstående beskrivelse, er du velkommen til at kontakte salgsdirektøren 
Klaus Sindberg på telefon 81 75 61 76.                                                                  
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