Business Unit Manager
I Rynkeby Foods er du som medarbejder en vigtig del af en vinderkultur, hvor
medarbejderne tager ejerskab for egne opgaver og spiller sine kolleger gode.

Vi søger en erfaren Business Unit Manager til at varetage samhandlen med en af
vore store kunder. Erfaring fra en FMCG virksomhed vil være at foretrække.
Ansvar for indtjening samt kunde- og kategoriudvikling
Som Business Unit Manager vil du få ansvaret for indtjening og udvikling af
kunden. Du vil endvidere være ansvarlig for at udbygge Rynkebys relationer med
kunden og sammen med kunden at udvikle kategorien.
Med reference til Commercial Director er du rollemodel i forhold til Rynkebys
værdier og kan se frem til en stilling, hvor du får mulighed for at præge
udviklingen og strategierne i Rynkeby. Du vil indgå i Rynkebys salgsledelsesgruppe.
Internt er du en del af Retail Danmark Salg- og Marketinggruppen, som i
fællesskab skaber et solidt fundament for en sikker implementering af strategier og
produkter fra idé til handling.
Resultatorienteret samarbejdspartner med teamånd
Du har solid erfaring som Business Unit Manager inden for FMCG og gerne en
teoretisk baggrund som HD, cand. merc. el.lign. Med dine stærke samarbejdsevner
ved du, hvad det kræver at være et aktiv i en større salgsorganisation. Som person
er du resultatorienteret og sætter pris på at indgå i et team.
Handlekraftig beslutningstager med afsæt i analyse og strategi
Vi lægger stor vægt på at få tingene gjort, så du skal være en effektiv
beslutningstager, der formår at kombinere en analytisk tilgang og et strategisk
perspektiv med en stor portion handlekraft.
Vi tilbyder et spændende og udviklende job med gode karrieremuligheder, og du
bliver en del af en high performance kultur og engageret salgsafdeling, som er
placeret i Ringe.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning til iol@rynkeby.dk senest den 30. april, og skriv “Business Unit
Manager” i emnefeltet. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte Commercial Director Denis Qvist på mobil 2424 8493.
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Rynkeby Foods A/S er Nordens største producent af juice og saft. På et år fremstiller vi
mere end 150 millioner liter baseret på de bedste bær, frugter og grøntsager, naturen
byder på. Hos Rynkeby Foods A/S har vi mostet juice og saft siden 1934, hvor Inger
Rasmussen etablerede sin produktion i familiens bryggers ved hjælp af simple
husholdningsredskaber. Siden overtog datteren Dagmar Andreasen, som gjorde Rynkeby
til den virksomhed, vi er i dag. Juice og saft udgør fortsat størstedelen af vores
produktion, som i dag også tæller smoothies, frugtdrikke og andre frugtbaserede
fødevarer. Rynkeby Foods A/S har hovedsæde i Ringe på Midtfyn, beskæftiger godt 230
ansatte og omsætter for 974 mio. kr. (2015). Rynkeby Foods A/S står for produktion og
distribution af mærkerne Rynkeby, God Morgon og Brämhults.

