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LIGHT-POINT A/S søger Area Sales Manager til Projektafdelingen 
 
Vil du være med til at skabe vækst og merværdi i en innovativ og markedsledende 
lysvirksomhed 
 
Siden 1995 har LIGHT-POINT produceret innovative belysningsprodukter baseret på en lang tradition af 
ekstraordinær kvalitet og godt håndværk. I de sidste 27 år har LIGHT-POINT bragt en omfattende produktkollektion 
på markedet i en ultramoderne og karakteristisk dansk designstil - et designsprog, der hele tiden udvikler sig. 
 
Virksomheden udfordrer opfattelsen af, hvad godt belysningsdesign kan gøre. Vores produkter er udtryk for en 
konsekvent tilgang: en stræben efter den ideelle balance imellem perfekt form, det seneste inden for LED-
teknologi og noget, der både er æstetisk tidløst og har et minimalistisk design.  
 

OM JOBBET 
Som Area Sales Manager bliver det din fornemmeste opgave at øge omsætningen hos eksisterende og ikke mindst 
nye kunder.  Fokus i jobbet er rettet mod salg til key accounts, elektrikere, projektforhandlere, direkte bearbejdning 
af større projekter, hospitality markedet og arkitekter.  

OPGAVER 

• Opsøgende salgsarbejde samt sikre kundetilfredshed gennem professionelt salgsarbejde med et højt 
serviceniveau 

• Repræsentere LIGHT-POINT på relevante messer, events mm. 
• Udarbejdelse af tilbud, b.la. i samarbejde med intern lysarkitekt 
• Gennemføre produkttræning hos forhandlere 
• Udbygge kendskabet af LIGHT-POINT hos arkitekter 
• Opbygning af solid projekt pipeline 

OM DIG 
Du er udadvendt, god til at opbygge relationer og har en løsningsorienteret tilgang til dit arbejde og har en solid 
viden om lys. Derudover søger vi en person som er/har:  

• Minimum 5 års erfaring indenfor projektsalg 
• Dokumenterede salgssuccesser 
• Erfaring med salg til og servicering af kontrakt forhandlere samt arkitektbearbejdning 
• Erfaring med rådgivning og salg af lys 
• Struktureret tilgang til jobbet 

   
VI TILBYDER 
En spændende stilling med gode udviklingsmuligheder i en ambitiøs virksomhed i vækst. Du har et godt in-house 
team der består af lysarkitekt og customer service i ryggen, der understøtter dit arbejde i marken. 
Vi tilbyder attraktiv lønpakke bestående af fast løn + provision og firmabil. 

 



 
 

LIGHT-POINT AS SHOWROOM 
Grønnegade 3 Gothersgade 14 T + 45 7025 5525 Danske Bank: 3191 0003415813 SWIFT: DABADKKK 
DK - 1107 Copenhagen K DK - 1123 Copenhagen K info@light-point.com IBAN: DK3430000003415813 CVR 19 35 57 05 

Din ansøgning  
Ansøgning og spørgsmål rettes til Kristian Weber på kwe@light-point.com og 3134 0385 

 
Ansøgningsfrit: snarest 
 
Geografi:  LIGHT-POINT A/S, Grønnegade 3, Kbh. K + 800 m2 butik/showroom i Gothersgade 14, Kbh. K 

 
 


