
FB Gruppen søger Salg- og marketingdirektør 

Vil du være med til at drive detailsalget fremad og styrke branding, kommunikation og marketing for en virksomhed der har 

bygget over det meste af Storkøbenhavn og som leverer omkring 500 boliger om året? Brænder du for at have stor 

indflydelse på at styre og kvalitetssikre salg, kommunikation og marketing? FB Gruppen søger en Salg- og 

marketingdirektør, hvis ansvarsområder vil være netop det.   

 
Med direkte reference til Adm. Direktør Hans-Bo Hyldig, vil du som Salg- og marketingdirektør blive ansvarlig for en  
salgschef og 1,5 backup og skal endvidere koordinere og styre eksterne samarbejdspartnere, samtidig med at du bliver  
budgetansvarlig for FB Gruppens branding, kommunikation og markedsføring. Hovedopgaverne vil være følgende:  
 

- Salg og udlejning af boliger via egen salgsafdeling, egen indsats og eksterne mæglere 
- Kontakt og samarbejde med eksternt marketingbureau 
- Personaleledelse 
- Planlægning af/rapportering på alle salg 
- Prioritering af midler til marketing og kommunikation 
- Inputs til branding/kommunikationsstrategi i FB Gruppen 
- I samråd med eksternt marketingbureau iværksætte salgsfremmende aktiviteter, der understøtter de enkelte 

projekter.  
- Vedligeholdelse af og svar på Social Media (herunder Facebook), mails og kundehenvendelser 
- Salgsrapportering 
- Implementere/videreudvikle rapporteringsformer for salg 
- Indblik, overblik og struktur på kontraktgrundlag og være initiativtager i kundeforespørgsler 

Din profil 

Der er flere indgange til dette job, men det er essentielt at du har minimum 5 års erfaring fra en lignende stilling og har  

erfaring med at arbejde med marketing og kommunikation. Derudover har du enten en kommerciel uddannelse (fx HD eller  

cand.merc.) eller en kommunikationsuddannelse (fx cand.ling.merc. eller cand.merc.(kom.)) Desuden besidder du følgende  

personlige egenskaber: 

 

- Kommerciel tankegang 

- Er koordinerende og følger op på dine ting 

- Lyttende, men kan stå fast på dine holdninger 

- Kan motivere dine medarbejdere 

- Udadvendt 

- Højt energiniveau og smittende entusiasme 

- Målrettet, dynamisk og stor gennemslagskraft 

- God til at kommunikere både mundtligt og skriftligt 

- Har overblik og er handlekraftig 

- Kvalitetsbevidst og har øje for detaljer 

- Struktureret i sin arbejdsform 

- Troværdig 

 

Ansøgning og kontakt 

Rekrutteringsprocessen udføres i samarbejde med konsulenthuset Amalie Search & Selection ApS. Har du  
spørgsmål til stillingen, kontakt Managing Partner Torben Rønsov på 5128 2628. Venligst send din  
ansøgning til ah@amaliesearch.dk. Ansøgninger behandles løbende. Stillingen forventes besat 1. december 2018. 
 
Om FB Gruppen 

FB Gruppen (Fokus på Boliger) har siden 2003 udviklet, bygget og solgt boliger – boliger for mennesker og boliger, der er til at 

betale. FB Gruppen lægger vægt på kvalitet, som blandt andet sikres med et stabilt og langvarigt samarbejde med faste 

arkitekter, ingeniører, håndværkere og entreprenører. FB Gruppen har bygget over det meste af Storkøbenhavn, og i øjeblikket 

leverer de omkring 500 boliger om året. I mindre målestok bygger FB Gruppen også institutioner, kontorer og butikker, men 

fokus ligger på boliger, både til familier, ældre, singler og unge. FB Gruppen bygger både rækkehuse og lejligheder, såvel 

almene boliger og lejeboliger som andelsboliger og ejerboliger. FB Gruppens kontorer ligger på Grønttorvet 6, 2500 Valby.  
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