
 
 
DISTRIKTSCHEF SØGES                                          
 
Aktum A/S er i rivende udvikling og søger en 
professionel distriktschef til at varetage salget til vores 
kunder på Fyn og i Trekants området i Jylland  
 
Jobbet: 
I stillingen som distriktschef bliver du en del af et stærkt 
salgsteam og får ansvaret for at etablere nye 
kundeforhold samt pleje din eksisterende 
kundeportefølje. 
Der er tale om en udfordrende salgsstilling i en krævende 
branche, hvor vi konkurrerer på kvalitet, service, 
tilgængelighed og værdiskabende løsninger. Stillingen 
som distriktschef er meget selvstændig, og da du 
arbejder hjemmefra, forventer vi, at du er fleksibel, har 
en høj arbejdsmoral og kan tage ansvar for at 
tilrettelægge din egen hverdag. 
 
Jobbet indebærer i øvrigt: 

• Væsentlig direkte salgsindsats med primært 
opsøgende salg 

• Styrkelse af Aktums position og markedsandel 
indenfor både HoReCa, BtB samt offentlige kunder 

• Planlægning og opfølgning på aftaler 

• Budgetlægning- og opfølgning i eget distrikt 

• Sortimentsudvikling qua markedsefterspørgslen  
 
Du får: 

• En spændende og krævende dagligdag i en 
virksomhed med et succesfyldt forretningskoncept 

• Eget distrikt og ansvar for eget salgsbudget 

• Medansvar for at virksomhedens salgsmål nås 

• Indflydelse på sortiment og produkter i øvrigt 

• Nogle af markedets absolut bedste indkøbspriser 
samt aftaler på både ”high-brand” produkter og egne 
producerede varer 

• Et arbejdsmiljø med en fri, uformel og humoristisk 
omgangstone, hvor mottoet er, at ”hver dag skal 
være en god dag” 

• Attraktiv lønpakke efter kvalifikationer 

 
 
 
 
Din profil: 
Der er flere indgangsvinkler til stillingen. Vigtigst er det, at du har 
en stærk baggrund for salg og kundeservice på BtB markedet. 
Du har erfaring med opsøgende salg og kan dokumentere gode 
salgsresultater. 
Du er forretningsorienteret – ser og udnytter muligheder. 
Du arbejder målrettet, struktureret, synligt og vedholdende. 
Du er i stand til at arbejde med og kommunikere på alle niveauer, 
og det falder dig naturligt at servicere såvel den lille forbruger 
som indkøbschefen i en stor virksomhed. 
Du er en energisk selvstarter med høj grad af selvdisciplin. 
Du er proaktiv med naturlig gejst og entusiasme. 
Erfaring indenfor branchen og produktsortiment vil være en klar 
fordel, men ikke afgørende for din succes i jobbet. 
Du er bosiddende i eller tæt på dit salgs område. 
 
Har du lyst til at være en del af en innovativ virksomhed og være 
med i en spændende udvikling, hvor du kan sætte dit præg og 
gøre en forskel, så 
  
mail din ansøgning og CV til:  
Økonomi- og personalechef Peder Korshøj, pk@aktum.dk 
Eller via Jobindex Quick Apply knappen. 
 
Ansøgningsfrist: 11. april 2022 
Tiltrædelse: Snarest muligt 
Samtaler afholdes løbende og vi venter gerne på den rette til 
stillingen. 
 
Vil du vide mere om stillingen:  
Du er velkommen til at ringe til: 
Salgschef René Laursen på telefon 50 80 66 62. 
 

 
aktum.dk 

Aktum A/S, der er en del af Bergman Holding, er i dag en førende BtB virksomhed i Danmark af sin art med et unikt 
produktprogram, der består af alt fra borddækningsprodukter, kaffe, te og mineralvand, kontor- og skriveartikler, printerpatroner, 
rengøringsmidler, bespisningsemballage, aftørringspapir over til brætspil, bøger & hobby produkter. 
Virksomheden er beliggende i Bjæverskov mellem Køge og Ringsted. Virksomheden er her samlet med udstilling, administration og 
lager, hvorfra der dagligt sendes varer til alle vores kunder i Danmark og de øvrige nordiske lande. Læs mere på aktum.dk 
 
Foruden Aktum ejer Bergman Holding også Bergman Bog & idé ApS med 4 Bog & idé / Legekæden butikker i henholdsvis Helsingør, 
Hørsholm, Frederikssund og Nexø og er medlem af Bog & idé-kæden og Legekæden, som til sammen har mere end 150 butikker og 
en omsætning på mere end 1 milliard kr.  
 
Virksomheden beskæftiger samlet set ca. 80 medarbejdere og omsætter for ca. 80 millioner kr. 
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