
      
Key Account Manager 
Til Danmarks største ismejeri  
 
Premier Is, Mejerigaarden ønsker at styrke salgsorganisationen med ansættelse af en Key Account Manager til dansk 
Dagligvarehandel og Strategic Accounts.  Har du et stærkt salgsgen, gode analytiske evner og er du drevet af energi og 
engagement, så har vi et spændende job i et team af passionerede og kompetente kollegaer, hvor du får mulighed for 
at videreudvikle dig både fagligt og personligt. 
 
Virksomheden tilbyder dig 
En spændende karrieremulighed med udfordrende opgaver, hvor du får indflydelse på en af Danmarks ledende 
fødevareproducenter. Du får reference til vores salgschef IH og bliver en af virksomhedens nøglepersoner som ansvarlig 
for salget til udvalgte dagligvarekunder i Danmark og B-t-B kunder. Desuden kan vi tilbyde en konkurrencedygtig 
gagepakke, der modsvarer dine kvalifikationer. 
 
Ansvar og opgaver 

 Du kan selvstændigt varetage forhandlinger med kunder 

 Løbende aktivitetsplanlægning herunder kampagneanalyser og salgsforecast 

 Udarbejde kundepræsentationer og salgsoplæg 

 Du skal analysere markedsdata 

 Udvikle og vedligeholde sortiment 
 
Faglige kvalifikationer og personprofil 

 Videregående kommerciel uddannelse og nogle års erfaring med key account management fra FMCG 

 Gode analytiske evner 

 IT kompetencer på relativt højt niveau 

 Erfaring med forhandlinger, kampagneplanlægning og salgsforecast 

 Har arbejdet med sortimentsudvikling og optimering af indtjening 

 Strategisk forståelse 

 Det er vigtigt at du er en loyal holdspiller 

 Du er robust og har personlig gennemslagskraft 
 
Tiltrædelse snarest muligt- 
 
Hvis du synes ovenstående lyder spændende, så send en ansøgning med relevante bilag via mail til  HR@premier-is.dk 
mrk. ”Key Account Manager”.  Ansøgningsfrist 28. juli 2017. 
 
Om Premier Is – Mejerigaarden 

Premier Is i Thisted er det største danske ismejeri og indtager en ledende position som producent af højkvalitets isprodukter i 
Danmark. Ismejeriet i Thy, som er et af de ældste i Danmark, blev grundlagt i 1933 af mejeristen Sigurd Laurids Sørensen, der var 
blandt de første, der lærte at lave iscreme i Danmark.   
Premier Is har siden 2015 været del af Food Union gruppen, som er det største mejeriselskab i Letland og den førende isproducent i 
Baltikum.  Al isproduktion foregår på ismejeriet i Thisted, og Premier Is har i over 80 år leveret dansk produceret is af høj kvalitet 
baseret på stolte håndværkstraditioner, fløde og nøje udvalgte råvarer. Produkterne sælges under en række velkendte varemærker 
som ”Mejerigaarden”, ”Gammeldags Flødeis”, ”Premier Is”, ”Polar Is” og ”Underground”. 
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