SALGSKONSULENT
MultiLine A/S
Har du lyst til at blive en del af vores dygtige nationale salgsteam, der driver salget af forbrugsvarer til vores
kunder i Syd- og Sønderjylland? Hvis svaret er ja, og du har bopæl i Trekantsområdet, har vi måske jobbet
til dig.
Lidt Om MultiLine
Fra vores spæde start i 1977 er vi vokset til i dag at tælle 175 dedikerede kolleger, fordelt på vores to
lokationer i Sorø og Randers. Tilsammen genererer vi en omsætning på over kr. 700 mio. Dette gør vi ved at
tilbyde vores B-t-B kunder en totalløsning, der dækker deres behov for non-food produkter såsom
rengøringsmidler, aftørringssystemer, engangsservice, borddækningsartikler, fødevareemballage osv.
Typiske kunder er private virksomheder, herunder hotelkæder, restauranter og cafeer, offentlige institutioner
og andre grossistvirksomheder.
Stillingen
Vi søger en ny kollega, der får ansvaret for at pleje og vedligeholde vores eksisterende kundeportefølje samt
opdyrke nye kunder inden for HoReCa og det øvrige private kundesegment. Vi forventer, at du kan lide det
opsøgende salgsarbejde, og at du brænder for at pleje og udbygge relationerne med kunderne. Stillingen
som salgskonsulent er meget selvstændig, og da du arbejder hjemmefra, forventer vi, at du er fleksibel, har
en høj arbejdsmoral og kan tage ansvar for at tilrettelægge din egen hverdag. Tiltrædelse hurtigst muligt.
Dine arbejdsopgaver
• Planlægning og opfølgning på aftaler
• Planlægning og gennemførelse af kampagner
• Sortimentsudvikling og -tilpasning fra marken
• Budgetlægning og -opfølgning.
Din profil
• Solid salgserfaring, gerne fra branchen
• Resultatorienteret med stort gå-på-mod
• Godt købmandskab
• Vedholdende og formår at drive dit distrikt struktureret og konsekvent
• Stærke kommunikations- og forhandlingsevner på dansk - og også gerne på engelsk
• Team-spirit og situationsfornemmelse
• Rutineret IT-bruger, herunder særligt Excel.
Vi tilbyder
• Ansættelse i én af branchens førende virksomheder
• En virksomhedskultur, hvor vi vægter tillid, ærlighed og humor højt
• Et selvstændigt job i en veldrevet virksomhed
• Et grundigt og struktureret introforløb
• Tæt samarbejde med fast salgs-backup
• Attraktiv lønpakke inkl. pensionsordning, sundhedsforsikring samt bilordning
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamchef Kurt Christoffersen på
2688 8864.
Ansøgning
Send dit CV og din ansøgning via Jobindex. Vi indkalder løbende til samtale, så send din ansøgning hurtigst
muligt og senest 14. december 2017. Assistance Personaleservice medvirker i udvælgelsesprocessen. Vi
glæder os til at høre fra dig.

MultiLine A/S er ejet af den engelske virksomhed BUNZL plc, som er en global koncern med
selskaber i 30 lande og en omsætning på £7,4 mia. Se mere på www.bunzl.com.

