Vi søger en sælger

- Brænder du for salg og kan du skabe succes med opsøgende salg og mersalg?

Bliv sælger Nordic Seafood
hos

i Hirtshals

Til styrkelse af vores salgsfunktion til det danske Foodservicemarked (Nordic Frozen Food ApS) søger vi en sælger til vores
hovedkvarter i Hirtshals.
Nordic Frozen Food ApS er et datterselskab i Nordic Seafood koncernen. Koncernen ejes af Nippon Suisan Kaisha Ltd. i Japan,
som er en af verdens største producenter og distributører af fisk og skaldyr.
Opgaver
Med udgangspunkt i vores eksisterende sortiment, skal du være med til at fastholde og udvide vores nuværende kundekreds.
Dine hovedarbejdsopgaver vil være:
• Opsøgende salg
• Medvirke til forberedende og gennemførende salg
• Ordrebehandling/disponering
• Tilbudsgivning og opfølgning
• Markedsføringsopgaver
• Deltagelse på kundemesser
Din personprofil
Vi søger en sælger, der kan sælge sand i Sahara, is på Antarktis og sol og sommer i Asien.
Du har en relevant handelsmæssig baggrund, gerne med erfaring fra handel med fødevarer. Kendskab til Foodservicemarkedet
er ikke en betingelse. Specifikt kendskab til salg af fisk og skaldyr er heller ikke en betingelse men vil være en fordel.
Som person har du et højt aktivitetsniveau samtidig med, at du arbejder struktureret og systematisk.
Følgende personlige egenskaber og kvalifikationer er centrale for at få succes i jobbet:
• Du er udadvendt, opsøgende og god til at skabe relationer
• Du er robust og trives med at holde snor i mange opgaver ad gangen
• Du har gode grundlæggende IT-kompetencer. Erfaring med Navision/Axapta vil være en fordel
• Du er god til at formulere dig skriftligt og mundligt både på dansk og engelsk
• Du er selvstændig i din arbejdsform, krydret med tålmodighed og vedholdenhed
• Du har en positiv indstilling og et godt humør
Vi tilbyder
Vi tilbyder et alsidigt job med spændende faglige udfordringer og et arbejdsmiljø, hvor åbenhed, humor og godt kollegaskab
betyder meget.
Stillingen er på fuld tid og aflønnes efter erfaring og kvalifikationer plus pensionsordning og helbredssikring.
Interesseret?
Vi indkalder til samtaler løbende, så send din ansøgning og dit CV allerede i dag og senest
mandag den 13. januar 2020 via job@nordicseafood.com
Startdato snarest muligt.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte HR Manager Dorte Bødker.
Du kan læse mere om Nordic Seafood på www.nordicseafood.com

Nordic Seafood koncernen er en af Europas største udbydere af fisk og skaldyr fra hele verden. Vi har egen import og sælger gennem salgsselskaber i bl.a. Danmark,
Tyskland, Frankrig, Italien, Rusland, England, Holland og Kroatien. Hovedkontoret er placeret i Hirtshals, hvor der også er produktion og stort fryselager. Koncernen
beskæftiger ca. 170 medarbejdere og omsætter årligt for over 3 mia. DKK. Koncernens hovedaktionær er Nippon Suisan Kaisha Ltd. i Japan, som er en af verdens
største producenter og distributører af fisk og skaldyr.

