
 
 

Konsulent (Customer Engagement Manager) i Jylland, hest og smådyr –  tidsbegrænset 
vikariat. 
 
Den veterinære verden har udviklet sig meget igennem de senere år. Kundernes forventninger til 
dyreklinikkernes serviceudbud og niveau øges dag for dag og klinikkens markedsføring og 
kommunikation med kunderne udvides med nye platforme. Dette stiller krav til klinikkerne og, som en 
følge heraf, nye krav til MSD Animal Health i vores support til klinikkerne. 

MSD Animal Health ønsker derfor  at være fremtidsparate ved at tilbyde både faglige og 
forretningsmæssige løsninger helt afhængig af den enkelte kundes behov, og vores mål er at være den 
foretrukne samarbejdspartner for både dyrlægen og dyreejeren.  

Konsulenten(Customer Engagement Manager) spiller her en afgørende rolle, og jobindholdet i denne rolle 
og den ønskede personlige profil er derfor tilpasset branchens udvikling. 

Jobbet: 

Konsulenten(Customer Engagement Manager) har ansvaret for alle vores aktiviteter på klinikker/hospitaler 
i Jylland.  

Dette omfatter planlægning og gennemførelse af besøg, arrangementer og projekter på 
klinikken/hospitalet.  

Rollen vil omfatte både faglig kommunikation og uddannelse, det vil sige introduktion af nye produkter/nye 
indikationer, men også et forretningsmæssigt samarbejde, eksempelvis hvordan kan vi hjælpe vores 
kunder med at optimere deres forretning med nye programmer, som vi udvikler sammen med kunderne. 

Konsulenten opbygger et stærkt forretningspartnerskab med både heste og smådyrsdyrlæger i området, 
ved at tilbyde det højeste niveau af faglig service, tilstedeværelse og forståelse for forretningsvilkårene på 
en dyreklinik/hospital. 

Derfor er det vigtigt konsulenten besidder en vis forretningssans, projektledelsesevner og medicinsk 
viden for at maksimere service til og indflydelse på klinikken/hospitalet. MSD Animal Health sørger for 
oplæring indenfor alle de nævnte områder. 

Profil: 

• Forståelse for de forretningsmæssige aspekter af at drive en praksis 

• Kendskab til smådyrs og heste veterinærmarkedet 

• En vis faglig forståelse og viden om relevante terapiområder 

• Personligt drive og en stærk lyst til at få ting til at ske 



• Naturlig interesse for andre mennesker 

• Ambitiøs og fokuseret 

• Gode kommunikationsevner 

• Holdspiller, men også i stand til at arbejde selvstændigt 

• Struktureret  

• Villig til at prøve nye måder at arbejde på  

• Forstår engelsk både på skrift og i tale 

• Fortrolig med den ”digitale verden”.  

MSD Animal Health er en betroet global leder inden for veterinærmedicin, dedikeret til dyresundhed og -
velfærd. Vi er et globalt team af fagfolk, der arbejder sammen om at gøre en positiv forskel inden for 
dyrepleje og verdens fødevareforsyning og har en dyb ansvarsfølelse over for vores kunder, forbrugere, 
dyr, samfund og vores planet. Vi tilbyder en af vores branches mest innovative portefølje af produkter, 
tjenester og teknologier, der tjener til at forebygge, behandle og kontrollere sygdomme på tværs af alle 
større landbrugs- og kæledyrsarter. 

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og løber frem til 31. januar 2023. 

Ansøg jobbet : https://msd.wd5.myworkdayjobs.com/SearchJobs/job/DNK---Midtjylland---
Lemvig/Customer-Engagement-Manager-i-Jylland--hest-og-smdyr---tidsbegrnset-vikariat_R147836-
1 

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte salgschef Anne Larsen: 
anne.larsen2@merck.com, +45 29473033. 

 

Hvem er vi…. 

Vi er kendt som Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, USA i USA og Canada og MSD alle andre 
steder. I mere end et århundrede har vi opfundet og fremstillet medicin og vacciner til mange af verdens 
mest udfordrende sygdomme. I dag fortsætter vores virksomhed med at være på forkant med forskning 
for at levere innovative sundhedsløsninger og fremme forebyggelse og behandling af sygdomme, der 
truer mennesker og dyr rundt om i verden. 

Vi er drevet af vores formål om, at udvikle og levere innovative produkter, der redder og forbedrer liv. 
Med 69.000 ansatte, der opererer i mere end 140 lande, tilbyder vi topmoderne laboratorier, anlæg og 
kontorer, der er designet til at inspirere vores medarbejdere, imens vi lærer, udvikler og vokser i vores 
karriere. Vi er stolte af vores 125 års tjeneste for menneskeheden og fortsætter med at være en af 
verdens største investorer inden for forskning og udvikling. 

Vi er stolte af at være en virksomhed, der omfavner værdien af at bringe forskellige, talentfulde og 
engagerede mennesker sammen. Den hurtigste vej til banebrydende innovation er, når forskellige ideer 
samles i et inkluderende miljø. Vi opfordrer vores kolleger til respektfuldt at udfordre hinandens tænkning 
og tilgå problemer i fællesskab til fælles bedste. Vi er en arbejdsgiver med lige muligheder, forpligtet til at 
fremme en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads. 
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