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• Har du god forretningsforståelse? 
• Vil du arbejde i en virksomhed som brænder for at anvende data til at reducere svindel for 10 

milliarder euro og spare 1 million manuelle arbejdstimer? 

Jobbet 
Som Client Director bliver du en del af en ambitiøs og energifyldt arbejdsplads med engagerede kollegaer. 
Vi har højt humør, masser af humor og en fri omgangstone. Du kan forvente et job med spændende 
udfordringer, hvor du arbejder tæt sammen med specialister i et dynamisk og fagligt miljø. Du bliver en del 
af vores Enterprise team i KBH og skal arbejde med større professionelle virksomheder i Danmark. 
 
Din opgave bliver at sælge vores dataløsninger til nye kunder samt at udvikle på en eksisterende 
kundeportefølje på tværs af kundernes afdelinger.  

Hvad kan vi tilbyde dig? 
• En rummelig arbejdsplads med højt til loftet i et fagligt miljø 
• Et team af åbne og engagerede kolleger med en ærlig og uhøjtidelig tone 
• Et job i en ambitiøs virksomhed med stærke løsninger og en samfundsrelevant agenda 
• God fast løn og performance baseret belønning 

Hvem er du? 
Vi forestiller os, at du har erfaring med salg af data, analyser, software eller lignende. Du har evt. arbejdet 
med compliance og KYC/AML – og det vil være et plus, hvis du også har arbejdet med den finansielle sektor 
eller Stat og Kommune. 

Du føler dig hjemme i den løsningsorienterede salgsproces og er dygtig til behovsafdækning. Som 
salgsprofil forstår du 100 % selv at styre dine indsatser og aktiviteter. Du ved af erfaring, at dine indsatser 
styrer dine resultater - og derfor behøver du ikke en dagligdag med fastlagte indsatsmål og KPI’er. Du 
forstår at arbejde med både korte og lange processer og har øje for både korte og langsigtede mål. Du 
motiveres af at opsøge nye muligheder og kunder, og forstår samtidig at udfordre og udvikle dine 
eksisterende kunder. 

Du har: 

• Erfaring med B2B og komplekst salg 
• Et stærkt selvstændigt og proaktivt drive 
• God forståelse og evne til at se muligheder på tværs af roller og funktioner i virksomheder 
• Kan kommunikere fejlfrit i skrift samt professionelt begå dig på alle niveauer 

Har vi fanget din interesse og vil du høre mere om, hvordan din fremtid kan se ud, som en del af vores team 
– så glæder vi os til at høre fra dig! Kontakt CSO Martin Willadsen på +45 2991 1123 eller send dit CV til 
mw@biq.dk. Start: Hurtigst muligt. 

Om os: 
Hos BiQ er vi 35 medarbejdere med kontor i hhv. hjertet af København og Aarhus. Vores erklærede mission 
er med unikke løsninger at effektivisere kundernes arbejdsgange og skabe indsigt og overblik som grundlag 
for at reducere svindel og træffe endnu bedre forretningsmæssige beslutninger. 

Og så har vi et erklæret mål om at skabe en attraktiv arbejdsplads for Danmarks dygtigste medarbejdere. 
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