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 Profil 

Salg og god kundeservice har altid været omdrejningspunktet og en del af min succes. 

En kaotisk hverdag, hvor man jonglerer imellem administration, indkøb, eller generel 

service er lige mig 

 

Personligt tror jeg på, at man skal bevæge sig fremad.  Jeg er videns begærlig og har 

nemt ved at lære nyt. Jeg deltager aktivt i fællesskaber og kan jeg tæve nogen i skak 

eller golf, gør det bare min dag bedre. 

 

  

Erhvervserfaring 

 
2020 – 2021 Lagermedarbejder Hillerød Hospital 

• Bestille og modtage varer 

• Levering af bestillinger til afdelinger 

• Fordeling af arbejdsressourcer 

 

 

2015 – 2019 Salgskonsulent – Ingram Micro AB  

• Opsætning af produkter og priser fra nye producenter 

• Forhandle samhandelsaftaler og prisfastsættelse til forhandlere 

• Fælles markedsførings strategi og udformning med producenter og forhandlere 

• Finde de bedste produkter ud fra kundes kravspecifikation 

• Indhente bidpriser og lave tilbud ud fra disse 

 

Virksomheden steg i omsætning med 2 cifret procent hvert år, og dækningsbidraget steg 

tilsvarende. Kundeantallet blev øget og servicegraden blev vedligeholdt. 
https://dk.ingrammicro.eu/  

  

 

2014 – 2015 Marketing Manager – Rosendals begravelsesforretning  

• Markedsanalyse 

• Forslag til markedsføringstiltag 

• Deltog i samtaler med efterladte, begravelser, kørte rustvogn, samt lagde blomster på gravsted 

 

Udbyttet af markedsanalyse blev, annoncering på internettet, samt en begravelses pakke til den 

rigtige pris. 
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2009 – 2014 Nordisk Product Manager – Also A/S  

• Budgetansvar for Danmark, Norge og Sverige på IBM og Eaton Powerware. (100Mill. DKK) 

• Personalestyring 

• Udarbejdelse af produktblade og introduktion af nye produkter til interne sælgere samt 

forhandlere. 

• Indkøbsforslag og lagerstyring, prissætning 

• Samhandelsmøder med producenter og forhandlere 

• Markedsføring i samarbejde med producenter og/eller forhandlere 

• Messeplanlægning og deltagelse 

• Produkter ud fra kravspecifikationer, samt bid (tilbud) ansøgning hos producenterne 

 

Omsætningen gik fra DKK. 15 mill. Til DKK. 80 mill. De første 3 år.  

Vi øge IBM markedsandel og antal handlende kunder betragteligt. 
https://www.also.com/ec/cms5/da_2800/2800/index.jsp 

 

 

2004– 2009 Sales Specialist HP - Ingram Micro AB  

• Opsøge og on-boarde nye kunder 

• Forhandle samhandelsaftaler og initiering af dataudveksling 

• Rådgivning, tilbud og salg af IT Hardware og Software til det kommunale, B-t-B og det 

private marked 

• Salg og markedsføring i samarbejde med producenter, på f.eks. messer. 

 

Jeg skabte en stabil vækst på HP, og var især dygtig til at vinde bidsagerne med 

forhandlerne. 
https://www.ingrammicro.dk 

  

1988-1996 Kommis – Irma A/S  

• Efter endt uddannelse, fik jeg en flidspræmie for engagement og arbejde under 

uddannelse.  

 

Uddannelse/kurser  

2022-2022 Serviceambassadør, (nok Danmarks bedste serviceuddannelse), 10ECS point 

2020-2020 Prince2 Projektledelse, Foundation & Praktitioner 

1996-1998   Markedsøkonom Hillerød Erhvervs Akademi – International salg & Markedsføring, Engelsk og 

Tysk på forhandlingsniveau  

1993-1995  HF-aftenskole, opkvalificering af Engelsk og matematik til markedsøkonomstudiet. 

1985-1986  10. klasse, folkeskolen, Allerød.          

  

 

https://dk.linkedin.com/in/christian-rasmussen-b7377023


Christian Rasmussen, Birkely 116, 3200 Helsinge, Telefon: 2214 4875, E-mail: Christianok83@gmail.com 
Linkedin: https://dk.linkedin.com/in/christian-rasmussen-b7377023 

Civil stand, 53 år samboende med Jette 
 
 

 

IT Kundskaber Level  Sprog Level 

MS- Office Superbruger  Dansk Modersmål 

SAP Superbruger  Engelsk Forhandlingsniveau 

C5 Superbruger  Skandinavisk Forhandlingsniveau 

Impulse Superbruger  Tysk Forhandlingsniveau 

 

 

Fritid  

Jeg har et kærligt forhold til en romaskine, samt et større handicap i golf, som jeg forsøger at forbedre. Jeg 

elsker at komme ud i naturen og f.eks. gå en lang tur i skoven med vores schäferhund Asta. Vand er et 

element jeg både drikker, dykker og svømmer i. 

 

Referencer  
Referencer kan erhverves efter aftale.  
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