
Bliv en del af vores team

Produktspecialist/produktansvarlig
med en sundhedsfaglig profil

Vil du være med til at gøre en forskel?

Kan du se dig selv i ovenstående? Send os straks en ansøgning og CV på job@zibocare.dk 
- husk at skrive “‘Produktspecialist/produktansvarlig” i emnefeltet.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Vi vurderer løbende de ansøgninger, vi modtager. Har du spørgsmål, 
er du velkommen til at kontakte Salgs- og Marketingdirektør/CCO, Karina Mulberg Hansen på kh@zibocare.dk.

ZiboCare A/S
Præstemarksvej 67
8700 Horsens

www.zibocare.dk

Derudover forestiller vi os, at du:

• Har en sundhedsfaglig uddannelse (fx som (sår)- 
sygeplejerske eller fysioterapeut) og har erfaring med 
kompressionsbehandling

• Er målrettet, ser muligheder og har skarpt fokus på  
at skabe gode resultater

• Har salgserfaring fra en lignende stilling

• Er god til engelsk og gerne flere sprog

• Er teamplayer og brænder for at gøre en forskel for 
både kunder, brugere og kollegaer

• Har kørekort B (nødvendigt for at besidde stillingen)

Øvrige kompetencer

Du har gode IT-kompetencer, og det er en fordel, hvis du 
har kendskab til CRM-systemer.

Vi tilbyder

En innovativ arbejdsplads i rivende udvikling. Et dedi-
keret og passioneret team af kolleger og et miljø, hvor 
teamwork og samarbejde er i højsædet. Vi er et passio-
neret team, der drives af at udvikle, forandre og finde 
nye veje og med en stærk vilje til at nå vores mål. Vores 
mission er at gøre en forskel hver dag - for vores kunder 
og brugerne af vores produkter.
 
Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling med fleksible arbejdstider 
og rejseaktiviteter kan forekomme i både ind- og udland. 
Du tilbydes en fast løn, der modsvarer dine kvalifikatio-
ner. Derudover har vi pensionsordning og sundhedsfor-
sikring. Vi stiller firmabil (gulpladebil), telefon og bærbar 
PC til rådighed. Du vil arbejde ud fra hjemmekontor.

Om jobbet

Til vores salgsteam søger vi en udekørende produkt- 
specialist/produktansvarlig til salg og markedsføring af 
produkter inden for kompressionsbehandling. Du bliver 
ansvarlig for produktområdet og salget i Danmark. 
I ZiboCare får du en hverdag med flere varierende opga-
ver, der bl.a. indbefatter:

• Formulering af overordnet salgsstrategi inden for dit 
ansvarsområde

• Opsøgende og vedligeholdende salgsarbejde

• Vedligeholdelse af kundedatabase og salgsstyring i 
CRM

• Daglig rådgivning og vejledning af kunder

• Undervise og oplære brugere og kunder i brugen af 
vores produkter

• Supportere vores eksportafdeling med produktviden

• Deltagelse i konferencer og messer i Danmark og 
udlandet

 
Din profil

Som person er du positiv og udadvendt. Du brænder for 
at sælge, og du har erfaring med den offentlige sektor  
inden for sundhedsområdet. Du nyder at være på farten 
og at have en bred kontaktflade, og du formår at opbygge 
gode og tætte kunderelationer. 

Du har det desuden bedst, når du arbejder opsøgende og 
trives i dialogen med forskellige faggrupper af sundheds-
fagligt personale. 

Brænder du for at levere mere sundhed for pengene og at optimere behandlingsløsninger? Vil du være med til 
at gøre en forskel for borgere, patienter og sundhedspersonale i kommuner og på sygehuse gennem salg af  
produkter inden for kompressionsbehandling? Så er du måske vores nye produktspecialist/produktansvarlige.

ZiboCare er en virksomhed med fart på, hvor samarbejdet med vores kunder er i højsædet. Vi har én mission: At levere  
mere sundhed for pengene og give alle mulighed for adgang til hjælpemidler. 


