Salgskonsulent Sjælland (KBH.V, Roskilde, Holbæk området) til System Frugt A/S
System Frugt A/S er en virksomhed der indkøber, kvalitetskontrollerer og pakker tørrede frugter, bær,
nødder samt frisk frugt. Vores hovedkontor ligger i Tilst ved Aarhus. Vi er inde i en positiv udvikling og
ekspanderer både nationalt og internationalt.
Brænder du for at sælge og at blive vurderet på dine gode resultater? Trives du med selvstændigt at
planlægge din dag og kan du skabe gode relationer?
Så er dette job måske lige dig.
JOBBET
Som sælger hos os refererer du til National Field Sales Manager. Din primære opgave vil være at pleje og
udvikle kunder i distriktet.
Kundekredsen omfatter blandt andet Coop, Dagrofa og Salling Group.
Om opgaverne:
•
•
•
•
•

Kontakt med og besøg i dit distrikts ca. 80-90 kunder
Ansvar for at sikre indsalg af vores produkter og opfølgning på samme
Fysisk arbejde med vore produktløsninger hos kunderne, herunder vareopfyldning
Elektronisk indrapportering af salgsrelaterede data, opfølgning på salg, planlægning af kundebesøg og
lignende administrative opgaver
Salgsrelateret sparring og vidensdeling med kunder

DIN PROFIL
Du har sikkert allerede oparbejdet et par års erhvervserfaring inden for salg, helst fra fødevare- og/eller
detailbranchen.
Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•

Er bosiddende i distriktet
Trives i en funktion, hvor selvstændighed er et nøgleord
Er god til at skabe relationer til kunder – og brænder for det
Udstråler vilje, engagement og vindermentalitet ud over det sædvanlige
Er i besiddelse af en høj grad af selvmotivation og selvdisciplin
Trives i et travlt miljø
God sparringspartner til sine kollegaer

Vi tilbyder:
Et afvekslende og udfordrende job i en virksomhed der er i positiv udvikling. Hertil kommer et åbent og
uformelt arbejdsmiljø samt gode ansættelsesforhold.
LØN OG GODER
Stillingen aflønnes i henhold til kvalifikationer og forhandles individuelt. Vi stiller firmabil, pc og telefon til

rådighed.

TILTRÆDELSE
Hurtigst muligt – dog venter vi gerne på den rette.
ANSØGNING
Send en skriftlig ansøgning, hvori du fortæller om dig selv, din baggrund og uddannelse, dine motiver for at
søge stillingen samt om dine salgsambitioner.
Din ansøgning og dit CV sendes til isc@systemfrugt.dk.
Vigtigt! Skriv i emnefeltet på din mail: Salgskonsulent
Har du konkrete spørgsmål til stillingen, kan du kontakte National Field Sales Manager Morten Møller på
mobil 6143 9618
Samtaler afholdes løbende og opslaget tages af nettet når vi har fået et optimalt felt af kvalificerede
ansøgere.

www.systemfrugt.dk

