
 

 

 
 

Global Ass. Account Manager 
En karriere med internationale erhvervskunder 

 
Har du lyst til at være i tæt dialog med kunder og yde en god service? Så er dette job måske lige dig! 
 

Global Unit er en international enhed i Atradius, som tilbyder kreditforsikringsprogrammer til de helt store globale 

koncerner. Kundeansvaret er placeret i det land, hvor koncernen har sit hovedkvarter. Servicering sker i de lande, hvor 
koncernen har datterselskaber.  

 

Global Teamet i Danmark består af 5 personer og vi har kundeansvaret for et antal danske koncerner samt danske 

datterselskaber af udenlandske koncerner.   
 

Som account manager fronter du Atradius overfor kunden i ind- og udland. Du drøfter og forhandler policens pris og 

vilkår. Du udbygger og vedligeholder dine relationer, såvel hos kunderne som hos eksterne samarbejdspartnere, f.eks. 

forsikringsmæglere. Du samarbejder med dine kolleger over hele verden, for at nå frem til den bedste løsning for 
kunden.  

 

Det er personen der er afgørende  
Som den ideelle kandidat har du lidt erfaring fra den finansielle sektor, eller du er måske forholdsvis nyuddannet, 
men har arbejdet med erhvervskunder. 
Du leverer høj kvalitet og er god til at forstå hvad kunderne har behov for. Du er ansvarsfuld, vedholdende og trives i en 
multikulturel organisation.  
 

Den rigtige kandidat: 
 Har en relevant teoretisk uddannelse (økonomisk/finansiel, forsikring, merkantil, bank el. lign.) 
 Taler flydende dansk og engelsk og er fortrolig med Office pakken, specielt Excel 
 Har let ved at kommunikere og sans for forretning 
 Ved at det kræver en indsats fra alle i et team for at vi kan skabe resultater sammen 
 Har styr på at servicere kunder på en positiv og udadvendt måde 
 Er ivrig efter at komme i gang med opgaven 
 
Vores kunder ser frem til at blive serviceret af dig, og du vil gennem intensiv oplæring blive klædt på til et tæt 
samarbejde med både kunder og kollegaer. 

 

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads, hvor: 
• Vi har fokus på at opbygge og dele viden, så vi sikrer dig konstant udvikling 
• Vi har et særdeles godt ry i markedet og er kendt for høj faglig standard 
• Du bliver en del af en international og professionel organisation, der arbejder med frihed under ansvar 
• Arbejdsmiljøet er socialt, frit og uformelt med hurtige beslutningsgange 
• Vi tilbyder en attraktiv lønpakke og rigtig gode ansættelsesvilkår 
 

Har vi vakt din interesse? 
Så send din ansøgning med CV til: JOB-DK@atradius.com – snarest muligt og inden den 25. oktober 2018.  
For yderligere information kan du kontakte Gitte Vind Holm eller Pia Steffens Frisk på 3326 5000.  
 
Atradius er førende i Danmark inden for kreditforsikring, garantier og erhvervsinkasso med mere end 90 års erfaring og en markedsandel på 60%. 
Vi tilbyder løsninger, der understøtter vækst ved at forbedre den økonomiske stabilitet, forenkle kreditstyringen og reducere kreditomkostningerne. 
Vores kunder er et bredt udsnit af store og små virksomheder inden for alle brancher. Vi er en del af et globalt kreditforsikringsselskab med 3.700 
medarbejdere i mere end 50 lande og ejet af forsikringskoncernen Grupo Catalana Occidente. I Danmark beskæftiger vi ca. 100 medarbejdere og har 
kontor i Århus og København. Se yderligere information på www.atradius.dk eller www.atradius.com  

 


