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Jens Julsø, Johannevej 39, 2970 Hørsholm, Mobil: 2383 8496 og E-mail: jens.julsoe@hotmail.com 
 

 
Resume af 30 års salgs- og rådgivererfaring 

Har en baggrund fra den finansielle sektor, hvor jeg har solgt til primært BtB-
kunder. Jeg går gerne forrest og får eksekveret på salgsmålene. Er tillidsfuld, 
troværdig og videns begærlig, så kunder og kolleger ved, de er i gode hænder 
hos mig. Er teamplayer i jobbet og holdkaptajn på golfholdet i fritiden. 
Resultatorienteret, målrettet og Di som DiCS-profil. Er udadvendt og social som 
skaber god stemning, hvor jeg færdes. Med min store salgserfaring igennem 
årene, har jeg et stort netværk, som I kan få glæde af, så jeg kan skabe fine 
resultater med jer. 

Karriere og resultater 
02/2022-04/2022 – Alm Brand Forsikring – Bankassurandør 

• Salg af forsikringer til B-t-C kunder 
 
01/2021-12/2021 – Retriever Danmark A/S - Account Manager 

• Vandt den nordiske salgskonkurrence i sommeren 2020 i SoMe værktøjet RelationDesk. 

• Landede store kunder som Dansk Transport Medier, Better Energy, Radius, og Sinful 
 
07/2020-01/2021 – E3 Consulting – selvstændig virksomhed 

• Startede selvstændig konsulentvirksomhed med netværk og leadgenerering som ydelse.  

• Etableret både indenlandske- og udenlandske samarbejdsaftaler indenfor leasingselskaber, 
forsikringsmæglere, rekrutteringsfirmaer, ledelsesrådgivere, revisorer mfl. 
 

04/2019-07/2020 - JKS Career A/S – chefkonsulent 

• Landede rekrutteringsopgave af to Solution Architects til Bitcoin Suisse Bank 

• Solgte Employer Advocacy program til Bitcoin Suisse Bank  

• HR-rammeaftale til AP Pension  

• Tovholder på et seminar kaldet ”Trends i Arbejdsmarkedet” for c-level beslutningstagere 
  
02/2018-01/2019 - CoastZone A/S - Account Manager  

• Lavede ny salgsstrategi som blev søsat 

• Projektleder for VIP inspirationsdag for KAM-kunder. 

• Solgte teambuilding og -udvikling til kunder som Novo Nordisk, Danske Bank og Novozymes m.fl. 
  
04/2017-11/2017 - Mannaz A/S - Board & Executive Relation manager 

• Salgsarbejde over B-t-B og B-t-C markedet med salg af Mannaz nye Board & Executive uddannelse  

• Projektleder om Informationsmøder om uddannelserne om Fremtidens Bestyrelse 

• Indgik samarbejdsaftale med Board Assure om strategisk samarbejde 
  
04/2015-07/2016 - PFA Pension – Erhvervskundechef 

• Solgte firmapension og serviceydelser til mellemstore virksomheder op til 75 medarbejdere 

• Lavede firmapensionsaftaler med indenlandske og udenlandske virksomheder  

• Afholdt Kick-off møder med samarbejdspartneren Sydbank for erhvervsrådgiverne 
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01/2014-12/2014 - Certus Forsikring - Selvstændig forsikringsagentur  

• Solgte privatforsikringer til B-t-C markedet i sportsklubberne Helsingør, Hillerød, Kastrup 

• Indgik strategisk dialog med Dansk Metal om ulykkesforsikring til medlemmerne  
  
11/2012- 12/2013 - Informedia - Senior Client Manager  

• Solgte til Dansk Erhverv, Neslé Group, Danske Byggeri, Mercedes Benz, BMW, SMUK  

• Var projektleder ved udbudsrunder på Scandlines og Tourism of Ireland  

• Projektdeltager på it-projekter ved produktudvikling og nye devices indenfor medieovervågning 
 
11/2006-11/2012 - Eulerhermes Kreditforsikring og Inkasso - Account Manager 

• Solgte til Designerremix, Noa Noa, Ilse Jacobsen A/S, BMW, Nestle Group, m.fl.  

• Underviste kunder i it-løsninger, som lettede deres debitorstyring og skadefrekvensen 

• Projektmedansvarlig for nyt it-værktøj til kunderne, som lettede restanceindberetningen 
 
01/2003-11/2006 - Tryg Forsikring - Exam. Erhvervsassurandør 

• Salg til B-t-C og B-t-B markedet af skadesforsikringer og liv & pension 

• Afholdt fællesmøder for medarbejdere ved implementering af ny firmapension  
 
07/1996-01/2003 - Alm Brand Forsikring & Bank - Privatassurandør & Pensionsrådgiver 

• Var pensionsansvarlig for mere komplekse pensionsrådgivningssamtaler i banken 

• Underviste kolleger i pension i bank og forsikring 

• Medansvarlig for produkt- og konceptudvikling af Liv & Pension i taskforce på hovedkontoret 

• Lå i top 10 på landsplan i alle årene som privatassurandør i salg af privat- og pensions produkter 

• Vandt landskonkurrencen Blue Bang i pensionssalg i 1998 
 
10/1990-07/1996 - Danske Bank – Bankassistent  

• Gennemførte Bankelevuddannelsen og Finansuddannelsen efterfølgende 

• Havde ansvaret for privat- og mindre erhvervskunder igennem min uddannelse og ansættelse 
 
Uddannelser 

•  2007 - Acuity World Coachuddannelse 

• 2003 - Forsikringshøjskolen erhvervsassurandør uddannelse på niveau 4 

• 1994 - Finansskolen/Finansdiplomsstudiet samt bankelevuddannelsen 

• 1988 - Himmelev Gymnasium. Matematisk/samfundsfaglig 
  
Kurser 

• 2021 - Akademiuddannelsen ”Salg & salgspsykologi” ved CPH Buisness 

• 2020 - MakeMyStrategy ved MakeMyStrategy ApS 

• 2018 - Kreativitet & Innovation på Folkeuniversitet 

• 2016 - Bestyrelsesuddannelsen modul 2  

• 2015 - Challenger Sales v/Michael Bendix 

• 2015 - Coachers, salgsudviklings kursus 

• 2012 - Merkonom ”Ledelse i Praksis” Akademiuddannelse hos Connection Management 

• 2009 - Lars Klingert, Sådan håndterer du vanskelige personer  

• 2008 - SEB Gruppen A/S, Personlig handlekraft som leder - også i modvind  

• 2007 - Blachman Educate ApS, Telefoncanvas 

• 1996 - Frank Johansen, Aktionsorienteret salg trin I og II 
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DiCS-profil - Di 

• ønsker at eksekvere og skabe resultater  

• skaber en værdioplevelse i form af mit høje serviceniveau og holistiske perspektiv 

• får mange nye ideer og er initiativtager  
   
Netværk 
Jeg mener, at netværk både på de Sociale Medier som fysisk er vigtige. Derfor har jeg været aktiv i:  
   

• AndersenB2B 

• NetSøg 

• Rungsted IS - Seier Capital 

• C4 Hillerød Erhvervs Netværk 

• BNI Hørsholm 

• Mere end 2800 connections på LinkedIn med mange på c-level 
 
 
Frivilligt arbejde 
Ud over erhvervsnetværk ynder jeg at være aktiv i mine børns og egne aktiviteter. Jeg har derfor været 
aktiv i følgende frivilligt arbejde: 
 

• Næstformand i Ahornhusets børnehave i 2010-14, Hørsholm 

• Kontaktforældre i indskolingen for min datters klasse i 2 år 

• Holdkaptajn i regionsgolf med ansvaret for 15 spillere i 2021 og 2022 
 
Fritid:  
Spiller meget golf. Et spil, hvor jeg er seriøs med min træning, min målsætning for sæsonen og dermed mit 
helbred. Giver mig en god fysisk tilstand og mange gode mentale oplevelser. 
Rejser gerne og specielt på skiferie med børnene. 

  
Sprog 
Dansk flydende i skrift og tale 
Engelsk flydende i tale og fint i skrift 
Svensk kan forstås i taleform 
 
PC 
Godt brugerkendskab til Excel, Word og Lotus Notes, sagsstyringsystemet TIA, AS400, SuperOffice, CRM-
systemet Salesforce, m.fl. 
 
Kørekort 
Til alm. personbil 
 
Referencer: 

Kan indhentes. 

 

 
 


