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R e s u m e   

 

Stor erfaring og succes med at arbejde med salg, salgsstrategier, Account 
Management og networking. Det afgørende for mig er at skabe værdi, 
udvikling og resultater ved at gå forrest og at være initiativrig.   
 
Jeg brænder for salg og at opbygge langvarige relationer, det vigtigste for 
mig er at kunne bidrage positivt. Jeg er ambitiøs og yder mit ypperste i mit 
arbejde. Jeg er meget motiveret til at starte en ny rejse med nye og 
spændende opgaver 
 

 

E r h v e r v s e r f a r i n g  

 

1999 - 2020 

Sales & Marketing Manager, South African Airways (SAA), København  

- Jeg var altid selv aktiv i salgsarbejdet. Gav ofte produkt-

præsentationer og deltog i messer rundt om i Norden. Flere 

rejsebureauer bad mig deltage i udviklingen af deres 

programmer til det Sydlige Afrika.   

- Daglig dialog med ferie- or erhvervsrejsebureauer i Norden og 
opfølgning på salgsresultater.  Dette betød også at SAA var en 
vigtig leverandør af rejser til det Sydlige Afrika til alle større 
rejsebureauer. 

- Jævnlig dialog med erhvervskunder i Norden. Tegnede flere 
direkte projektaftaler med større virksomheder, b.la. SAAB 
Aerospace og Cowi.   

- Løbende dialog, både med hovedkontoret om marketing, 
prisstruktur, strategier osv. Mit oplæg til en prisstrategi 
dannede også grundlag for strategier andre steder i Europa.   

- Daglig ledelse, coaching og motivation af personalet samt 
driften af SAA-kontoret i København. Vi havde meget lav 
personale udskiftning med laveste anciennitet på 12 år.   

- Budgetansvarlig. Nåede altid mine budgetter og kontoret i 
København havde den 3. største omsætning i Europa.  Det 
medvirkede til at vi i Norden leverede en kontinuerlig høj 
omsætning, ofte 5-7% over budget.       

 
1996 - 1999 
Key Account Manager - Scandinavia, South African Airways, København.  

- Daglige kontakt med rejsebureauer i Norden og opfølgning på 
salgsresultater  

- Deltagelse i rejse- og fagmesser i Norden og Sydafrika  

- Opbygning af kendskab og relationer med sydafrikanske 
hoteller og safari lodges 

 

 
 
 

 

 

 

K o n t a k t  
 

Stenbakken 6, 
2791 Dragør 

40505817 
 

patrick@menzies.dk 
 

www.linkedin.com/in/patrick-
menzies/  

 

N ø g l e o r d  
 

✓ Energisk 
✓ Positiv 
✓ Aktiv 
✓ Team player 

 

K o m p e t e n c e r  
 

✓ Opsøgende B2B salg 
✓ Forhandling af aftaler 
✓ Account Management 
✓ Kreativ 
✓ Fokus på løsninger 
✓ Opbygning af relationer 

 

Sprog 
 

✓ Dansk – Modersmål  
✓ Engelsk – Flydende  
✓ Svensk – Taler svensk 

✓ Norsk – Forstår norsk 
 

  IT 
 

✓ Windows  

✓ Microsoft 365  

✓ Android 

 

Referencer oplyses efter aftale 
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1984 - 1996 

Jeg har haft et antal stillinger inden for luftfart og biludlejning, f.eks. 

Qantas, British Airways, SAS og Hertz. Disse har alle været med fokus på 

direkte kundekontakt og service.  

Det var meget givende at arbejde under så forskellige firmakulturer og med 
forskellige nationaliteter og jeg lærte at navigere i en farverig verden.  

 

 

U d d a n n e l s e  

 

2021 Digital Markedsføring, påbegyndt akademi diplom, IBA 
Kolding 
2020  Projektleder, akademi diplom, IBA Kolding  
2010  Enneagram Coach, Think About It, København      
2009-2010        Ennegram Practitioner, Think About It, København    
1991               Arbejdspsykologi, Skolen for luftfartsuddannelse  
1985-1988        Diverse salgs- og kundeservice kurser  
1985                   Matematisk student, N. Zahles Gymnasium, København  
 
 

P r i v a t  

 

Gift med Lone og med voksne børn haft vi det store privilegie at kunne 

kombinere to af vores store interesser – at rejse og spille golf. Størst af alle 

oplevelser har nok været at spille golf, med vilde dyr på banen, i et så 

fantastisk land som Sydafrika. 

Jeg har spillet håndbold i mange år og har også været aktiv i vores 

grundejerforening  

 

 

 


