
Til at styrke vores fortsatte vækst i Cinema afdelingen, søger vi en dygtig Key Account Manager med interesse 
for teknik og film.

Dine primære opgaver:
Vedligeholdelse af eksisterende kundekreds, samt etablering af kontakt til nye kunder. Opgaverne omfatter kundebesøg, 
udarbejdelse af tilbud, projektering og gennemgang af løsninger hos vores kunder. Vores kunder er biografer og filmsek-
toren i hele Danmark.

Din baggrund og profil:
Det er vigtigt, at du har stor interesse for løsninger til biografer. Dette omfatter selvfølgelig teknikken, til design af lydan-
læg samt rådgivning omkring teknologi og projektorer, men også indretning med eks. stole.

Har du evt. en teknisk baggrund vil det være en fordel, men det er ikke et krav. Du skal have lysten til at sælge og at få 
så dybt et kendskab til produkterne, at du på sigt er specialist. Du er engageret, kan tage initiativ og arbejde selvstæn-
digt, men skal også trives ved at være en del af et engageret team.

Vi søger en kollega, der er kvalitetsbevidst, har en seriøs og kompetent udstråling, og som synes om at arbejde med 
produkter, der konstant udvikles og fornyes.

Vi tilbyder dig:
- Spændende udfordringer i en til tider hektisk hverdag
- Oplæring og træning i et spændende produktområde
- Løn efter kvalifikationer og bilordning
- Et rart, afslappet og åbent arbejdsklima

Du kommer til at arbejde ud fra vores afdeling i Brøndby og skal betjene kunder i hele Danmark. 

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte teknisk chef John Nielsen på telefon 20 60 00 75. Din ansøgning sendes til 
HR-konsulent Carina Hauschildt på job@avcenter.dk. Tiltrædelse snarest muligt.

AV CENTER Cinema er en del af AV CENTER gruppen, som er en af landets største AV-virksomheder med 5 afdelinger,  
og kompetencer er indenfor salg, installation, service, kursus og undervisning samt en særskilt udlejningsafdeling.  
Vores kunder er både B2B og offentlige institutioner herunder undervisningssektoren.

AV CENTER Cinema søger 
dygtig Key Account Manager 


