Salgskonsulent ‐ Dagligvarehandel
Danmarks største ismejeri
Premier Is, Mejerigaarden A/S, søger en erfaren Salgskonsulent til samarbejde med Dagligvarehandelen på Fyn.
Har du lyst til at arbejde i en dynamisk og sæsonpræget virksomhed? Trives du med tempo og høje krav til den enkelte
medarbejder? Vil du være en del af et engageret team, der sælger Danmarks bedste is? Så skal du læse videre her:
Premier Is er en dansk virksomhed med produktion og hovedkontor placeret i Nordvestjylland. Vi har været igennem en positiv
udvikling over de seneste år, hvor vi har introduceret flere succesfulde produkter til markedet og udviklet vores sortiment.
Du bliver en del af vores In Home Salgskonsulenter, hvor du kommer til arbejde sammen med salgschauffører, distributionschef
samt interne og eksterne samarbejdspartnere. Dit distrikt vil være Fyn, og det er derfor et krav, at du har bopæl i dette område.
Stillingens primære ansvars‐ og arbejdsområde vil være:
 Udvikle og pleje relationer til dagligvarekunderne
 Sikre salgs‐, eksponerings‐og aktivitetsmål
 Introducere og optimere kampagner
 Sikre implementering af aftalte planogrammer og space
 Opfølgning på kampagner
 Vejlede/hjælpe med bestilling af manglende varer
Faglige kvalifikationer og personprofil:
 Du er en dygtig købmand, som kan skabe gode relationer
 Gerne erfaring fra fødevarebranchen/FMCG
 Du formår at arbejde selvstændigt og planlægge din egen dag
 Du er serviceminded og har et naturligt og vindende væsen
 Erfaring med almindelige IT‐værktøjer/programmer
 Taler og skriver flydende dansk
Tiltrædelse snarest muligt.
Ansøgning med relevante bilag sendes pt. mail til: HR@premier‐is.dk mærket ”Salgskonsulent Fyn”, senest den 25. januar 2019.
Du får reference til vores In Home teamleder.
Samtaler afholdes hos Premier Is i Thisted
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 bl.a. ”Mejerigaarden”,
”Gammeldags flødeis”, ”Premier Is”, ”Polar Is” og ”Underground”.

Vi gør opmærksom på, at Premier Is i nogle tilfælde vil anvende sociale medier i forhold til udvælgelse af kandidater

