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Partner Sales Manager til Waoo A/S i Aarhus 
Er du passioneret omkring salg og salgstræning? Vil du være med til at løfte Waoo alliancens i forvejen høje 
performance niveau? Har du et kæmpestort drive og motiveres du af at skabe resultater? Hvis svaret er ja, er det måske 
dig vi leder efter. Som Waoos nye Partner Sales Manager vil du få muligheden for at blive en del af Danmarks bedste 
internetselskab (8 år i streg) og få et centralt ansvar i at drive og optimere Waoo’s salg gennem partnere. Du bliver en 
del af en branche, der aldrig står stille og en fremadrettet og dynamisk dagligdag, der gør hverdagen spændende og 
udfordrende. Du bliver en del af en ambitiøs og inspirerende organisation, der leverer oplevelser med lysets hast i form 
af digitale løsninger på fibernettet.  
 
Om Waoo  
Waoo er dansk leverandør af internet, TV og telefoni via fibernettet. Selskabet blev i 2010 etableret af 15 af Danmarks 
største energi- og fibernetselskaber, der gik sammen om at udbrede den bedste og fremtidssikrede fiberteknologi til 
danskerne. Waoos hovedkvarter ligger i Tilst ved Aarhus, men virksomheden har samarbejde med lokale partnere over 
hele landet.  
 
Selskabets produktportefølje består af kerneproduktet, Waoo Fiber, som er bredbånd baseret på optisk fiber leveret 
direkte til kunden. Foruden bredbånd leverer Waoo også TV, Telefoni, softwaresikkerhedspakker samt prisvindende 
WiFi-løsning. De var blandt de første til at udbyde hastighedsgaranti på internet, og netop deres fiberteknologi har gjort 
det muligt for Waoo, at levere symmetrisk og stabilt internet til forbrugeren.  
 
I Waoo er den digitale oplevelse kernen og virksomheden har fokus på at levere og tilbyde de bedst mulige og 
innovative digitale løsninger.  
 
Stillingen 
Du bliver en del af afdelingen Marked & Partnere, som har ansvaret for at Waoo’s produkter performer så optimalt som 
muligt mht. salg, anvendelse og retention. Du bliver Waoo’s primære ansigt hos vores partneres salgsafdelinger og 
samtidig partnernes stemme ind i Waoo.  
 
Mere specifikt vil du: 

• Medvirke til at KPI/mål implementeres i relevante salgsenheder 
• Hjælpe forskellige segmenter/salgskanaler på deres præmisser herunder Privat, Forening, Inbound, Outbound 
• Motivere til øget mersalg og opsalg 
• Foretage salgstræning i dialog og samarbejde med salgsledelsen 
• Samarbejde med leverandører og produktejere omkring produktuddannelse 
• Optimere partneres setup omkring save/retention 
• Sikre fokus på alle relevante produkter indenfor Internet, TV, Streaming, Telefoni og Mobiltelefoni 
• Være meget on location hos vores partnere, men have fast arbejdsplads hos Waoo i Tilst 
• Lave storytelling omkring produktanvendelse 
• Indgå i diverse partnerdialoger 

 
Det er desuden vigtigt, at du er kundecentrisk og en god diplomat, som også har flair for at opsøge, dokumentere og 
formidle viden. Det er derfor essentielt, at du har flair for at skabe gode og stærke relationer.  
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Din profil 
For at være en succes i rollen som Partner Sales Manager er nogle af nøgleordene på din profil: samarbejde, ejerskab, 
passion og tillid. Du er i stand til at forholde dig til teleprodukters indhold/værdi og omsætte det på pædagogisk vis i 
salgsenhederne. Du har erfaring i at gøre andre til bedre sælgere evt. som tidligere Salgsleder eller Teamleder. Du 
hjælper med at holde fokus på målene samt identificerer og igangsætter motiverende tiltag. Du har en god og konstruktiv 
dialog med såvel salgsledelse som salgsmedarbejdere. Du er struktureret, resultatorienteret og tror på at fremtiden er 
noget vi selv skaber. 
Vi tilbyder udfordringer, stort ansvar, personlig- og faglig udvikling sammen med gode løn- og ansættelsesvilkår, som 
matcher kompetencer og kravene til stillingen. 
 
Interesseret? 
Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte konsulent Klaus Henning  
Bjerkvold på khb@holmmarcher.dk eller tlf. +45 26709934. 


