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Kim Jensen 
Terp Skovvej 105 
DK 8270 Højbjerg 

Mobil: 2160 4243 
E-mail privat: kim@viogvores.dk 

Født 31. Januar 1961 i Århus 
Gift siden 1987 med oplevelsesmedarbejder og hospitalsklovn Benthe Bruun. 
To børn på hhv. 21 og 18 år. Referencer haves 

Profil 

 Jeg har mange års erfaring med salg, af både løsnings- og projektsalg af kommunikationsløs-
ninger til både det taktiske og strategiske niveau hos mellemstore og store kunder. Jeg er 
fortrolig med hele salgsforløbet fra canvas, tilbud til kontraktforhandling samt opfølgningssalg. 
Jeg mestre Key Account Management, salgsplanlægning og projektarbejde.  

Som person lever og arbejder jeg engageret, med humør og fokus på handling – at skabe salg 
og vækst er spændende og sjovt.  

Jeg har virket som salgschef i fire år og har en Akademiuddannelse i ledelse, men jeg trives 
bedst hos kunderne og drives af salg. Det er salg og teamarbejde jeg finder interessant og 
som er det der driver mig. 

I mit arbejdsliv har jeg bevæget mig fra at bygge huse som tømre til at etablere og udbygge 
langvarige relationer og skabe resultater med kunder og samarbejdspartnere – jeg kombinere 
min praktiske sans med strategisk tilgang. 

Jeg skaber gode salgsresultater med kreativitet, parret med flittigt og målrettet arbejde. Jeg 
er loyal og god til at skabe tillid, dialog og vækst hos kunder og kollegaer.  

 

Kompetencer & profil 

 

§ Resultatskabende, målbevidst og kreativ igangsætter 
§ Tillidsvækkende, sælgende og troværdig 
§ Overblik, iderig og god til at formidle samarbejde 
§ Energisk, arbejdsom og rolig 
§ Projektorienteret, struktureret og beslutsom - men lyttende 
§ Analytisk, strategisk og stærk til at kommunikere 
§ Brobygger mellem forretning og teknologi, med fokus på forretning og mål 
§ Stor og dyb viden om teknologi; Internet, infrastruktur og telekommunikation 
§ Godt kendskab til netværkskomponenter, sikkerheds-koncepter og -produkter  
§ Bidrager med og fordre godt humør og engagement 

Professionel erfaring   Grafisk oversigt på side 4 

2014 November - 
 

 

Sidder i uopsagt stilling 
diskretion fordres ! 

Dubex A/S 
Major Account Manager 

Rådgivning og salg af IT sikkerhed til virksomheder og kommuner i Vestdanmark. IT sikker-
hedsløsninger som omfatter produkter fra førende producenter og branchens bedste kompe-
tencer. Hertil kommer salg af support, services og rådgivning. 

§ Account Management af eksisterende kunder og etablering af nye kunderelationer 
§ Baseret på tillid opbygges relationer og salg hos offentlige og private kunder  
§ Udarbejdelse af tilbud, kontrakter, kundeplaner og budgetter. 
 
Kunder: Per Aarsleff, Brønderslev Kommune, Abena Data, Babcock & Wilcox Vølund 

2013 Marts – 2014 Maj Solutors A/S 
Key Account Manager 

Strategisk løsningssalg til nye og eksisterende B2B kunder af AV løsninger, herunder video-
konference og kommunikationsløsninger.  

§ Strategisk Key Account Management af nye og eksisterende kunder 
§ Etableret relationer og salg hos større B2B kunder som led i strategisk satsning.  
§ Forretningsudvikling, projektmodning og kontraktforhandlinger  
§ Udarbejdelse af løsningsforslag, udbud, kundeplaner og budgetter 



Kim Jensen 

14. oktober 2015  |  Kim Jensen Curriculum Vitae DK Oktober 2015_S.docxKim Jensen  |  Side 2 af 4 

 

 

2010 Oktober – 2013 Fe-
bruar 

NetDesign A/S (ejet af TDC) 

Key Account Manager 

Strategisk løsningssalg af Cisco netværksløsninger, infrastruktur, sikkerhed, Unified Commu-
nication, Kontaktcenter og videokonference, mv. til store Enterprise og strategiske kunder. 
Sidste år indeks 105% 

§ Key Account Management på største nøglekunder 
§ Strategisk Account bearbejdning, herunder forretningsudvikling og kontraktforhandlinger  
§ Udarbejdelse og eksekvering af kundeplaner og budgetter 

 

Kunder: JN Data, Nykredit, Jyske Bank, BEC, LEGO, Grundfos, LM Wind Power m. fl. 

2008 juli – 2010 oktober NetDesign A/S, Nortel Unit (ejet af TDC) 

Salgs- og marketingchef 

Salg af IP kommunikationsløsninger baseret på Nortel. Strukturering, coaching og motivering 
af erfaren salgsgruppe på 13 medarbejdere. Udarbejdelse og opfølgning på salgsbudgetter. 
Kundetilfredshedsmålinger. Udbygning af partner relationer, udarbejder og implementering af 
salgs- og marketingplaner. Storkunde kontakt og kontraktforhandlinger. Gennemført fusion. 
Realiseret salgs budget  på 125 mill pa. (DB1) Indeks 110%.  

§ Salgsledelse og bearbejdning af strategiske relationer 
§ Medlem af ledergruppen: ledelsesudvikling og strategiarbejde 
§ Kontraktforhandlinger 
§ Coaching og kompetenceudvikling af medarbejdere 
§ Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere 

Kunder: Danske Bank, Jyske Bank, Telenor, Region Syd og Midt, adskillige kommuner, Nykre-
dit, KMD, Sydbank, TDC, ect. 

2008 januar – 2008 juni Front-data A/S  

Key Account Manager 

Arbejdet med salg af hhv. Hosting, .NET udvikling og infrastruktur til nye kunder og Key Ac-
count Management på nye og eksisterende kunder. 

2006 februar – 2007 de-
cember 

TDC Erhverv, Key Account 

Salgschef 

Ansvarlig for 5 sælgere og en budgetteret omsætning på ca. 160 mill. Udarbejdelse og opfølg-
ning på salgsbudgetter. Budgettet er indfriet hvert kvartal. 

§ Salgsledelse og bearbejdning af strategiske relationer hos KA kunder 
§ Kontraktforhandlinger 
§ Coaching og kompetenceudvikling af medarbejdere 
§ Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere 
 
Kunder: Jyske Bank, Nykredit, Bankdata, Dansk Supermarked, Sydbank, TDC 

2001 august – 2006 februar TDC Erhverv, Key Account & International  

Chefkonsulent 

Arbejdet som Chefkonsulent (data) på store finansielle- og industrikunder. 

§ Salg og rådgivning, indgåelse af samhandelsaftaler 
§ Strategisk salg af større kommunikationsløsninger bl.a. fiber og Cisco løsninger 
 

Kunder: Bang & Olufsen, Dansk Supermarked, Grundfos, Nykredit, Jyske Bank, Arla Foods. 

2000 sep – 2001 august Egen virksomhed, faststart.as & MinPC 

Stifter og CEO 

Selvstændig start-up etableret i samarbejde med to kollegaer fra WM-data, en privat investor 
og WM-data. Lukket pga. manglende finansiering. 

§ Salg og rådgivning 
§ Partnerskaber, etablering af egen virksomhed og kapitalforhold  

1999 dec – 2000 sep WM-data eSolutions 

Afdelingsleder 

§ Medlem af ledergruppen 
§ Salg og rådgivning på flere store e-business udviklingsprojekter 
§ Opbygning af viden om e-business i etableret udviklingsorganisationen 
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1998 nov – 1999 dec WM-data (tidl. WM-data BFC) 

Solution Manager 

§ Ansvarlig for e-Business strategi (Evangelist) 
§ Adskillige foredrag om e-business og Internet for direktioner i større virksomheder 

1996 mar – 1998 nov Tele Danmark Internet, (ejet af TDC) 

Chefkonsulent og projektleder 

§ Etablering af Opasia & Adazio, herunder salg og koncept 
§ Etablering af forhandlersalg til kapitalkæder 
§ Projektchef for bl.a. annonceserver projekt, strategi, forhandling, indkøb og implementering 

1993 nov - 1996 mar DanaData A/S 

Account Manager 

§ Salg af PC'ere, RS/6000 og økonomisystemer 

1992 dec - 1993 okt WRP Data A/S 

Salgskonsulent 

§ Salg af PC'ere og økonomisystemet Navigator 

1990 nov - 1992 dec Danadata A/S 

Butikschef 

§ Budget- og personaleansvar 

1982 aug - 1990 nov Tømrer  

§ Arbejdsmand og tømrerlærning 
§ Sjakbajs hos diverse tømrermestre 
§ Primært sjak på 4 - 8 mand, forhandling af akkorder 

Teoretisk baggrund 

 
§ Strategisk Salg, intensivt forløb med fokus på strategisk forretningsudvikling og KAM på 

CBS, Copenhagen Business School ved Mogens Bjerre i 2010 

§ Erhvervsakademiuddannelse i Ledelse med fokus på forandringsledelse, strategi og kom-
munikation. 60 ECTS point. Afgangsprojekt bedømt til 12 i 2007 

§ ”Ledelse i TDC” intensivt lederuddannelse ved Conmoto i alt 9 dage plus individuel coaching 
i 2007 

§ Erhvervsakademiuddannelse på Ledelsesakademiet: Organisation (12) og Personalejura (4) 
Lederskab (12), Speciale (7)  og Ledelse i Praksis (10) i 2005 til 2006, 60 ECTS point. 

§ IBM / WM data lederudviklingsforløb á 4 x 1 uge. ”Værdibaseret ledelse og coaching” 1999 

§ Svendebrev som tømrersvend 1986 

§ Realeksamen fra Tilst skole 1978 

IT  

 

PC, MAC og software erfaring på langt mere end brugerniveau. Superbruger på MS Office, MS 
Lync, OneNote, MindManager, CRM, Visma, SuperOffice, SMART m.fl. Omfattende og indgåen-
de viden om Internet, hjemmeside produktion og sociale medier. 

Sprog 

 
Dansk som modersmål, engelsk i skrift og tale på godt bruger niveau. Taler og forstår norsk 
og svensk. 

Fritid 

 Familie, motion (MTB, fitness, badminton, løb og golf), foto, venner, natur. 
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