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Salgskonsulent til digitalt skoleforlag 

Er du drevet af salg, der skaber stor værdi for kunderne, og har du samtidig 

erfaringer med læring og pædagogik? Så er det måske dig, vi leder efter. Hos 

forlaget Danviden arbejder vi med at udvikle og udbrede Skoledu.dk, som er et 

populært digitalt læremiddel til matematik i hele grundskolen. Vi søger nu en 

salgskonsulent på fuldtid til vores kontor i Aarhus. 

 

Arbejdsopgaver 

Du vil indgå i vores salgsteam og få ansvar for nysalg, gensalg og mersalg til skoler og 

kommuner samt øvrige aktiviteter og processer i forbindelse med salget. I samarbejde med 

de øvrige medarbejdere skal du koordinere salgs-, implementerings- og 

markedsføringsaktiviteter samt deltage i messer og konferencer. 

 

Dine kompetencer 

Det forventes, at du har et indgående kendskab til skoleverdenen. Du kan eksempelvis 

have en baggrund som lærer i grundskolen, pædagogisk konsulent eller en lignende stilling 

med ansvar for salg til skoler og kommuner. 

 

Herudover forventes det at du 

• er resultatorienteret og har lyst til at opsætte og nå ambitiøse salgsmål 

• er drevet af at skabe tætte relationer til nye og eksisterende kunder via telefonen, 

videomøder og fysiske møder 

• formår at holde fast i den løbende dialog med kunden og brænder for at føre aftalen 

helt til dørs 

• kan arbejde struktureret og selvstændigt med opgaverne 

• kan tale, læse og formulere dig sikkert mundtligt og skriftligt 

• er ambitiøs om at nå resultater selvstændigt såvel i teamet 

Det er desuden en fordel hvis du 

• har en finger på pulsen i forhold til digitale læremidler 

• har erfaring med salg til skoler eller kommuner 

 

 

 

http://www.skoledu.dk/
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Vi tilbyder 

Som salgskonsulent bliver du repræsentant for matematikportalen Skoledu.dk, som er et 

anerkendt digitalt læremiddel, der motiverer børn og unge og hjælper dem til at få en 

bedre forståelse og oplevelse af matematik. Portalen bruges pt. af hver tredje skoleklasse i 

grundskolen. 

Du kommer til at indgå i et energisk og ambitiøst team der brænder for at arbejde med 

matematik, pædagogik og didaktik og for at gøre en forskel for landets børn og unge via 

udbredelsen af Skoledu.dk. Herudover vægter vi løbende udviklingen af en stærk 

arbejdskultur der bl.a. inkluderer højt humør og små fælles arrangementer. 

Arbejdspladsen er en del af et kontorfællesskab i Åbyhøj i Aarhus, som huser mange 

forskellige vækstvirksomheder. Stedet rummer en entreprenant stemning med vægt på 

gode relationer og højt humør. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Vi tilbyder en god fast løn samt gode arbejdsforhold på vores kontor i Aarhus. Hvis 

afstanden til vores kontor er stor, er vi klar på at finde løsninger, hvor den overvejende del 

af arbejdet kan foregå remote, når du ikke er på besøg hos skoler eller kommuner. Du skal 

dog fortsat forvente at komme på vores kontor med jævne mellemrum og særligt i de 

første uger. Ved besøg på skoler og kommuner forventes det, at du stiller egen bil til 

rådighed mod kørselsgodtgørelse. 

 

Ansøgning og kontaktoplysninger 

Ansøgning, CV, eksamensbevis(er) og eventuelle referencer sendes til Lasse Vang på 

lasse@skoledu.dk. Du er også meget velkommen til at inkludere en kort videoansøgning på 

2-3 minutter, som kan give os et ekstra indtryk af, hvem du er og hvorfor du er den rette 

til stillingen. 

Ansøgninger modtages løbende og vi indkalder løbende til samtaler til den rette kandidat er 

fundet. Der er ikke en konkret ansøgningsfrist. Vi anbefaler, at du søger hurtigst muligt, 

hvis stillingen har fanget din interesse. 

For nærmere oplysninger kontaktes Lasse Vang i tidsrummet 9-12.00 på tlf. 61716624 

eller via mail på lasse@skoledu.dk. 

Når du sender din ansøgning og CV, accepterer du, at vi opbevarer dine personlige 

oplysninger så længe rekrutteringsprocessen står på. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

http://www.skoledu.dk/
mailto:lasse@skoledu.dk

