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Business Unit Director, SP 
NetNordic Denmark A/S har gennem de sidste par år oplevet en stor vækst både organisk og gennem opkøb 
og har en professional ledelse og organisation på plads, der sikrer den fortsatte succesfulde vækstrejse. 

For at kunne understøtte denne rejse, ønsker Netnordic derfor at styrke den kommercielle organisation 
yderligere. 

 
Stillingen - opgave og ansvarsområder 

Den nye Business Unit Director kommer til at stå i spidsen for et af NetNordics vigtigste forretningsområder 
og skal selvstændigt varetage opgaven med at udvikle forretningsområdet gennem strategisk planlægning 
og eksekvering. Du får ansvaret for at opbygge og lede et kompetent BU team i takt med at vækstmål nås. 

Kundeporteføljen består af Service Provider segmentet og fokus bliver på at opbygge de partnerskaber og 
forretningsmæssige alliancer, så de udmønter sig i fælles og stærke slutkundekoncepter og Go-To-Market 
planer indenfor salg af services på sikkerhed, netværk og Collaboration løsninger. 

Du vil blive ansvarlig for at udbygge et i forvejen sundt og stærkt segment, så den nye Business Manager 
Director sikrer NetNordic en førerende placering i markedet gennem stærke koncepter og partnerskaber. 

Sammen med NetNordics kompetente konsulenter og specialister sikrer du at udarbejde fælles 
løsningsmodeller og forretningsmæssige business cases, der fremhæver værdien af investeringen og 
partnerskabet, som en strategi for kundens egen forretning og marked. 

Du skal være erfaren ud i Stakeholder Management og skal kunne skabe stærke relationer i kundens 
organisation på alle niveauer, fra de forretningsansvarlige i øverste ledelse til de projektledende og over til 
kundens egne specialister. Det er ligeledes vigtigt at drive din Business Unit ud fra NetNordics 
kerneværdier; Ambitious, Reliable & Teamoriented. 

Som leder af SP-segmentet, forventes det at du i samarbejde med salgsdirektøren, kan lægge en 3-årig 
vækstplan der sikrer den fremdrift og vækst som selskabet forventer. 

Du kommer til at arbejde tæt sammen med nogle af landets allerdygtigste konsulenter, arkitekter indenfor 
sikkerhed, netværk og Collaboration service løsninger med Netnordics egen unikke og fleksible IT-platform, 
som allerede i dag understøtter flere Service Providers med unikke digitale services. 

Business Unit Director positionen vil være en del af salgsstyrken, som i dag består af 8 medarbejdere, alle 
under ledelse af salgsdirektøren. 

 
Personprofil 

Profilen vi søger, skal have et ambitiøst entreprenør mindset, der får energi af at spotte nye muligheder, 
lægge rette planer og eksekvere på disse. Det kræver at Business Unit Director positionen skal kunne 
etablere et stærkt netværk og de rette relationer hos kunden, der får Netnordic til at lykkes i markedet 
sammen med kunden. 

Der er tale om en resultatorienteret og målrettet lederprofil, der både selvstændigt og gennem samarbejde 
med rette interessenter, både internt og eksternt, skal kunne drive salget og forretningen ud mod 
kunderne i SP-segmentet. 
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Profilen skal have lyst til at arbejde i partnerskabsmodeller mod egne og fælles ambitiøse mål og med et 
stærkt personligt lederskab være troværdig, energisk og forretningsorienteret. En god portion humor 
bidrager til den i forvejen gode stemning og kultur der præger salgsteamet. 

Det forventes, du er dygtig til at etablere, vedligeholde og udvikle relationer og har en analytisk, 
struktureret og logisk tilgang til arbejdet, og samtidig være sulten efter nye koncepter, nye kunder samt 
nye revenue streams. 

 
Kvalifikationer 

Det vil være en fordel, hvis du har arbejdet med løsningssalg til Service Provider segmentet, men det er ikke 
et krav, så̊ længe du kan dokumentere gode salgsresultater på større kunder og har erfaring med 
løsningssalg og Key Account Management af større Enterprise kunder.  

Det er vigtigt at du forstår salgets DNA og at du har erfaring med at arbejde med de salgsprocesser der 
kræves, for at kunne arbejde metodisk og effektivt. 

Du har erfaring med enten ny-salg, forretningsudvikling og relationssalg og erfaring med at arbejde med 
kunden, så værdi bliver analyseret og kommunikeret. 

Du har om muligt haft ansvaret for større kunder indenfor IT, f.eks. teleselskaber/operatører og Internet 
udbydere (ISP) som alle henvender sig til en forbruger eller været ansvarlig for større Enterprise kunder, 
som skal servicere en større og mere digital krævende stab af ansatte. 

Du arbejder selvstændigt mod fælles mål og forstår at samle Netnordics og kundens ressourcer rundt om 
projektet og du formår at arbejde langsigtet med større projekter og giver ikke op. 

Det forventes du er trænet i at præsentere og formidle komplekse IT-løsninger overfor et større forum, og 
har alle de kompetencer der skal bringes i anvendelse til dette. 

 
Vi tilbyder 

Som arbejdsplads tilbyder vi dig at blive en del af et højt specialiseret, uformelt og inspirerende 
arbejdsmiljø med højtuddannede, professionelle og engagerede kolleger. 

Vi arbejder konstant med specialisering, innovation og læring som også bliver en naturlig del af din 
karriereudvikling hos os. 

Vi tilbyder attraktive ansættelsesvilkår, herunder bl.a. pension, sundhedsforsikring og selvfølgelig god kaffe 
og kantineordning. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte salgs- og marketingsdirektør, Rikke Secher- 
Kaspersen på +45 31343676 eller mail: rikke.secher-kaspersen@netnordic.com 

 
Vil du være en del af succesen? 

Så send din ansøgning samt CV markeret Business Unit Director, SP til: job.dk@netnordic.com 

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt, dog senest den 31. maj 2022. 

Samtaler: Vi afholder løbende samtaler. 
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Om Netnordic 

NetNordics mission er at bygge og levere løsninger og tjenester der hjælper virksomheder og 
organisationer. 

NetNordic er repræsenteret i Norge, Sverige, Danmark og Finland. I alt har vi 13 kontorer i hele Norden og 
er i alt cirka 500 ansatte. 

Læs mere på: https://netnordicdenmark.dk/om-netnordic/ 
 

Vores værdier 

NetNordics vision er at være vores kunders “Best Companion”. Det betyder, at vi vil realisere vores kunders 
digitale strategi gennem smart solutions og innovative forretningsmodeller. Vores mål er, at fortsætte 
vores vækst og fastholde vores position blandt de bedste i branchen. 

Vi er ambitiøse: Vi jagter succes for vores kunder. 

Vi er teamorienterede: Vi bidrager individuelt og handler fælles. 

Vi er pålidelige: Vi holder hvad vi lover og eksekverer som planlagt. 
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