
Salgschef/kompagnon/partner søges til MotorPower i MY 
GARAGE i Vejle 
MotorPower er førende indenfor motoroptimering, styling og leasing af premium- og performancebiler. Vi 
har til huse i Roskilde og åbner i MY GARAGE i Vejle den 1. marts 2022. Vi søger en salgschef, der kan se sig 
selv indgå som kompagnon/partner i virksomheden. 
 
Vi søger en salgschef, som også kan se sig selv indgå som kompagnon eller partner, og som vil indgå aktivt i 
eksekveringen af MotorPowers ambitiøse vækststrategi. Din opgave bliver at etablere og vækste 
salgsafdelingen i MY GARAGE samt understøtte virksomhedens samlede fortsatte vækst og salgsudvikling. 
Ydermere skal du opbygge en salgsorganisation på tværs af vores nuværende 2 afdelinger. 
 
Du formår både at udtænke salgsstrategien og eksekvere på den, udarbejde og opnå budgetterne samt 
lede en salgsorganisation på tværs af landet, samtidig med at du selv deltager aktivt i salgsprocessen. 
 
Vi forventer, at du har erfaring med opsøgende salg, og salg i netværk, gerne af luksusprodukter, og gerne 
indenfor bilbranchen, og at du kan dokumentere dine resultater. Selvfølgelig har du en passion for 
premium- og performancebiler og unikt udstyr til disse, og du forstår at kommunikere denne til dine 
kunder. 
 
Som person er du resultatorienteret og måldrevet i dit arbejde. Du er tillidsskabende og evner at 
kommunikere med mennesker på alle niveauer. Du besidder en strategisk sans og kan den anvende i 
forretningsudviklingssammenhænge. 
 
Vi tilbyder, at du bliver partner i en virksomhed med en ambitiøs vækststrategi, og at du får en unik 
mulighed for at udvikle virksomheden og sætte dit personlige præg på fremtiden for både MotorPower og 
dig selv, som en del af et team, som er drevet af passion og iværksætterånd. 
 
Du får en fast løn med provisionsordning uden loft samt udbyttebetaling. Derudover får du 
pensionsordning, sundhedsforsikring, fri telefon og pc samt en attraktiv bilordning. 
 
Ansøgning 
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte adm. direktør og partner Jesper Bacher på 
telefon 5387 2454 eller direktør for forretningsudvikling og partner Betina Bjærgager, som forestår 
ansættelsesprocessen, på telefon 9384 1430. 
Du bedes sende din ansøgning til betina@motorpower.dk senest mandag den 14. marts 2022. 
 
Om MotorPower 
MotorPower er passion for premium performance! Vi lever af at give vores kunder exceptionel køreglæde 
ved at forløse deres eksisterende bils fulde potentiale og kapacitet – eller ved at tilbyde leasing af 
premiumbiler. Vi kombinerer fornøjelse og den luksus, det er at køre bil i allerhøjeste klasse, når det gælder 
funktionalitet, styrke og design.  
Mere end 20 års erfaring og samarbejde med nogle af de største internationale producenter betyder, at vi 
er toneangivende, når det gælder motoroptimering og leasing. Vi stræber konstant efter at gøre det bedre. 
At nå endnu et niveau på vejen mod perfektion. At udfordre status quo. MotorPower er kundens garanti for 
høj kvalitet, ekspertviden og excellent client service. 
MotorPower har agenturet på de 7 største producenter af eksklusivt udstyr til biler: ABT SPORTSLINE, AC 
SCHNITZER, BRABUS, HEICO SPORTIV, OETTINGER, STARTECH og TECHART. 



MotorPower er de eneste, der tilbyder motoroptimering, der kan leveres med den dokumentation, der 
kræves af Færdselsstyrelsen, og som derfor kan anvendes lovligt. Ligeledes er vi de eneste, der tilbyder at 
overtage bilens fabriksgaranti ved motoroptimering. 
MotorPower tilbyder landsdækkende montering hos specialuddannede samarbejdspartnerne, og har 
salgskontor i MY GARAGE i Vejle og i Roskilde. 
Læs mere på www.motorpower.dk 


