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Global Key Account Manager 
 
ÄR DU DEN VI SÖKER? 
Vill du ha en nyckelroll i en färgstark internationell 
organisation som arbetar med färg i alla nyanser? Hos oss får 
du jobba med fysiska produkter och digitala lösningar med 
färgkommunikation i fokus till spännande globala kunder 
inom arkitektur & design, interiöra och exteriöra produkter, 
dekorativ färgindustri samt tillverkningsindustri. Allt detta i en 
dynamisk miljö som ständigt utvecklas.
 
ROLLEN 
Som Global Key Account Manager ansvarar du för 
förverkligandet av försäljningsplaner genom att utveckla 
affären med våra nuvarande och framtida globala storkunder 
inom främst den dekorativa färgindustrin. 
 
Rollen är framförallt operativ och typiskt är att du ena stunden 
introducerar NCS-Systemet för en av dina kunders färgbutiker 
för att i nästa stund ta fram en komplett konceptlösning av 
digitala lösningar som kompletteras med fysiska produkter för 
färgkommunikation som ska presenteras för ledningsgruppen 
på en global färgindustri.  
 
Din affärskänsla tillsammans med ditt intresse för design, färg 
och form drar du skickligt nytta av i byggandet av dina 
kundrelationer där även dina erfarenheter från branschen 
kommer väl till pass. 
 
Du har kontoret i Stockholm som en bas och är en fena på att 
röra dig i internationella miljöer och behärskar engelska 
mycket väl i tal och skrift, men kanske även flera språk. 
 
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER 
Som Global Key Account Manager ansvarar du för både våra 
befintliga kunder samt att vinna nya kunder främst i Europa, 
men även utanför. Hos oss arbetar du självständigt men i nära 
samarbete med säljteamet, inklusive VP Sales som du också 
rapporterar till, och bolagets stödjande funktioner såsom 
produktägare eller marknad.  
 
Förutom att du äger och verkställer säljplanen för dina 
respektive kunder så bevakar du även att den stödjer 
företagets långsiktiga säljstrategi. Du initierar, genomför och 
följer upp säljaktiviteter, har en tät dialog med dina kollegor 
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internt för att säkerställa att vi skapar stort värde för våra 
kunder samt koordinerar och deltar i olika events och mycket 
annat. 
 
MER OM DIG 
Vi söker dig med en grym relationsbyggarförmåga, du är 
snabb, flexibel och lösningsorienterad. Du ser ordning och 
reda som självklarheter för att kunna ha koll i jobbet. Du har 
lätt för att få med dig andra i olika aktiviteter, projekt och 
förändringar. Du är trygg och en socialt kompetent person 
som gillar att ha många kontakter och du trivs som bäst när 
du träffar våra kunder. Andra kallar dig nog för envis, du är 
ihärdig och ser till att genomföra det du åtagit dig. Att resa är 
något du ser som en extra bonus i tjänsten.  
  
Din bakgrund: 

• Jobbat i 5-10 år i en bred säljroll i en internationell miljö 
med både fysisk och digital produkt- och 
tjänsteförsäljning.  

 
• Har erfarenhet från längre säljcykler mot B2B som Key 

Account Manager 
 

• Är en vass kommunikatör och en god relationsbyggare 
som inger förtroende 

 
• Erfarenhet från att arbeta med färgindustri av global 

karaktär är meriterande 
 

• Skrivit allt från presentationer till komplexa offerter på 
engelska – din engelska är alltså helt flytande även i 
skrift. 

 
• Andra språk såsom franska, ryska, tyska och spanska 

är meriterande 
 

• Har normalt färgseende 
 

NCS ERBJUDER 
Vi på NCS är färgexperter och världsledande inom att 
kommunicera, visualisera, kontrollera och navigera färg.  
Hos oss får du möjligheten att vara med och påverka vår 
utveckling framåt tillsammans med engagerade kollegor som 
trivs på jobbet. I härliga miljöer på Fridhemsplan fulla av 
kunskap, färg och inspiration vill vi att ditt driv och entusiasm 
skall få avtryck och utväxling. 
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ANSÖK   
Vi ser fram emot att få din ansökan med CV & personligt brev 
via LinkedIn så snart som möjligt, dock senast den 15 augusti 
2020.  
 
Önskar du mer information eller har frågor om tjänsten 
kontakta gärna ansvarig chef Viktor Planting-Bergloo via 
viktor.planting-bergloo@ncscolour.com. 
 
Välkommen att arbeta med oss på NCS Colour! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASSIONERADE FÄRGEXPERTER! 
Under 40 år har vi hjälpt våra kunder med att utveckla och 
kommunicera produkter och tjänster där färg är en 
avgörande faktor för framgång. 
 
Med NCS Systemet som grund, vårt tredimensionella och 
vetenskapligt framtagna färgsystem som rymmer och 
visualiserar alla färger i färgrymden, underlättar vi navigation, 
kommunikation och kontroll av färger. Vår vision är att 
förenkla definiering av färg, hjälpa kunder att förstå 
sambandet mellan färg, ljus och material för att nå önskat 
resultat – från designprocess till produktion. 
 
Från vårt kontor i Stockholm stöder vi kunder i mer än 80 
länder världen över. Vi är stolta över att erbjuda fysiska 
färgprodukter, digitala lösningar, tjänster och inspiration till 
bolag som IKEA, Siemens, H&M, Electrolux, Toyota, Jotun och 
Volvo. 
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