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PROFIL
Med over 20 års erfaring inden for salg og marketing er jeg en relations-opbyggende person. 
En teamplayer, der sætter mål for forbedring, og jeg får et kick ud af at bringe mig selv og mit 
team til et højere niveau. Med dokumenteret ekspertise inden for salg, marketing, coaching og 
forretningsudvikling, er jeg dygtig til at håndtere komplekse problemer og  
udfordringer, samt rådgive og bringe værdi til kunder på en måde, som skaber stærke resultater.  

Business Development Manager
B. BRAUN MEDICAL DENMARK A/S

November 2018 - 31.01.2020
Ansvarlig for udviklingen af salg og marketing i danmark. 
Ansvarlig for udbudsaktiviteter, og relationsopbygning, internt og eksternt. 
Støttede primært produktspecialisterne i den danske Aesculap-division ved at udvikle 
Excel-beregninger, business cases og marketingmateriale.   
Andre ansvarsområder, lancering af nye produkter og kommunikationsledet  
mellem Danmark og Tyskland. 

Account Manager / Business Developer
ACADEMIC WORK DANMARK A/S 

August 2017 - Oktober 2018
Ansvarlig for at pleje strategiske rekrutteringsprocesser og store rammeaftaler i 
tæt koordinering med administrerende direktør og Human Resources-afdelinger på 
forskellige virksomheder typisk inden for Medicin branchen og mange flere. Coaching 
og uddannelse af nye ansatte.  
30% Businss Developer og 70% Account Manager

niro.niromand@outlook.com

+45 31 32 35 54

Storebjerg 64 

2670 Greve

niromand.dk

Civilstand - Forlovet har 2 piger 

Kørekort - Bil

FÆRDIGHEDER
Salg

Resultatorienteret 

Detaljeorienteret 

Projekt management

Kreativ 

Teamplayer 

Kundeservice 

Relationsskabende 

Selvmotiverende

Salgs Coaching 

IT-EKSPERTISE

Adobe Creative Suite (Photoshop, 

Illustrator & Indesign) Microsoft Office 

(Exce, Powerpoint)

3  ÅR MED SALG OG FORRETNINGSUDVIKLING

Account Manager / Business Developer

ACADEMIC WORK DANMARK
Ansvarlig for 50% af den samlede omsætning (DK-kontor) i 2018.
Høj aktivitetsniveau - Ca. 40 møder pr. måned i gennemsnit.
Stolt over at sige, at jeg har været med til at åbne døre for nye markeder og virksom-
heder.

Business Development Manager

B. BRAUN DANMARK A/S
Stolt over at være ansvarlig for sætoptimering af Odense Universitetshospital kirur-
giske instrumenter på kryds af specialer, hvilket resulterede i 2 specialer, der købte 
helt nye instrumenter til hele operationsgangen. Jeg har afsluttet en større 
reparationsaftale med Region Syd, og jeg var ansvarlig for yderligere 8 specialer 
som gennemførte en fast optimeringsproces i Tuttlingen, Tyskland med 25 personer 
bestående af kirurger og operationssygeplejersker, hvilket vil resultere i et udbud.

RESULTATER



UDDANNELSE

Master of Business 

Administration - Mini 

2012

Multimedia Designer

International Business Academy of Funen

2002 - 2005

Specialiseret i marketing, salg og 

projektledelse

SPROG

Dansk Modersmål

Engelsk Modersmål 

Farsi Modersmål

Svensk  Intermediate

Tysk  Intermediate 
Salgs-coach
Vardia Forsikring

August 2014 - Juni 2016
Rekruttering, træning og coaching af nye medarbejdere.  Ansvarlig for at bruge interne 
værktøjer til at opnå optimale resultater.  Arbejder med online markedsføring til
leadgenerering og deltagelse til aktiviteter på messer.

Partner

Designfolk ApS 

Juni 2012 - August 2014
Arbejde med ydelser som visuel identitet, postproduktion, marketingstrategi samt online 
marketing, brand identity, brand awareness og opsøgende salg af 
komplekse IT-løsninger som WEB, CRM og APP udvikling.
Ansvatlig for ansættelser af softwareudviklere og mødebooker.

Forsikringsrådgiver 
If P&C Forsikring

August 2016 - Juni 2017
Kundeservice og servicering af den rigtige forsikring, arbejde med risikoanalyse.  
Segment B2C.  Ansvarlig for høj NPS (Net Promoter Score).

REFERENCE

Daniel Magnusson 

Managin Director 

Academic Work Danmark 

+46736448595

Claudia Fischer 

Nordic Business Manager 

B. Braun Medical 

+491712724999

Merete Stenum (Kunde under B. Braun) 

Head of CSSD

OUH

+4521418230

ERHVERVSERFARING

3 ÅR MED SALG OG FORSIKRING

RESULTATER
Forsikringsrådgiver 

If P&C Forsikring
Yde service til kunden med høje NPS score omkring 100 % i score for god service og 
tryghed.

Salgs-coach

Vardia Forsikring
Udvikling samt opbygning og uddannelse af et team af dedikerede og engagerede 
medarbejdere der skabte stærke resultater.
Jeg selv opnåede min månedlige target med 100% hver måned.

ERHVERVSERFARING

2 ÅR SOM SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE

RESULTATER
Partner 

Designfolk ApS
Udvikling af en sund velfungerende virksomhed.  
Skabte et stort netværk af tilfredse kunder samt glade kollegaer. 



Projekt Manager
Plan og Handling 

2010 - 2012
Motiverende forelæsninger for de ledige. Projektleder for Projektdagsorden i Ballerup  
Kommune.  Arbejdede med projekter mellem kommuner og private virksomheder for at 
forbedre ansættelsesgraden for jobkandidater med mindre ressourcer.

Jobkonsulent 
BIF - København 

2007 - 2010
Ansvarlig for eksternt samarbejde og ansvarlig for
afdelings salgsfremmende materialer.
Hjælpe borgerne til beskæftigelse gennem ressource- og arbejdsprøvning.

UDGIVELSER

THE ROOTS DOCUMENTARY 

2004

En dokumentar om en kvinde, der lever

uden elektricitet i en lille hytte i en

moderne verden.  Vi følger hendes tanke-

gang og synspunkter om samfundet i dag.

DM DANSK RAP 1998

Hip Hop-musikproduktion til 

musikgruppen 4FOD.

KURSER

MARKETING & LAUNCH  

EXCELLENCE

University Of ST. Gallen

 

STERILE GOODS MANAGEMENT 

 AesculapiumTutllingen 

INTERESSER

MANDEJOURNALEN.DK 
2015-
Mandejournalen.dk er et online videomagasin, der fokuserer på mænds hobbyer.  
Emner fra biler, god mad og cocktails, såvel som andre områder, der har mænds  
interesser. Jeg arbejder med alle typer virksomheder, opsøger, interviewer, producerer 
og redigerer alt mit indhold.

Dyrker fitness  
3 gange ugentlig

At rejse er at leveMusik er min  
passion

Video produktion
er min hobby

ERHVERVSERFARING

5 ÅR PROJEKT I  DET KOMMUNALE

ERHVERVSERFARING
8 ÅR SALG OG MARKETING

Art Director
GETITCARD APS 
 
2005-2007
Ansvar for virksomhedens visuel branding samt dens partnerprogrammer.  
Ansvarlig for det grafiske udvikling af GetitiCard og deres betalingssystem.
Ansvarlig for SEO samt markedsføringsmaterialer som præsentationer,  
visitkort, logo-design og andre grafiske produktioner.

RESULTATER
MANDEJOURNALEN.DK 
2015-
Stolt over at have bygget et website, der har modtaget en masse opmærksomhed.  
Virksomheder kontakter mig selv i dag for at arrangere aftaler.  Det har været en 
god kilde for netværk.


