Salgskonsulent til Fyn og Sønderjylland
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 salgskonsulent til vores Out of Home (OOH) afdeling, distrikt FynSønderjylland.
Ansvar for kundeudvikling og udvidelse af kundekreds
Som salgskonsulent får du ansvar for at drive og udvikle vores eksisterende kunder og
skabe nye kunder inden for såvel den offentlige som den private sektor. Derudover vil du
være ansvarlig for at varetage den daglige kontakt til grossisterne i distriktet. Ved messer,
kundearrangementer og seminarer vil du have en rolle som aktiv inspirator til kunderne.
Resultatskabende salgskonsulent med relationsopbygning som spidskompetence
Som person udstråler du engagement, og er udstyret med en enorm vilje til at gå efter de
ypperste resultater. Og du har lyst til at blive sælger af et af Danmarks stærkeste
varemærker. Din baggrund er måske en køkkenfaglig uddannelse som økonoma, kok,
professionsbachelor eller lign., eller også har du erfaring med salg til foodservicesektoren.
Vi lægger vægt på personlig gennemslagskraft og din evne til at opbygge gode langvarige
relationer til vores kunder. Du arbejder desuden systematisk og struktureret.
Ambitiøs og vindermentalitet
Vi tilbyder en udfordrende og aktiv hverdag hos en af Danmarks stærkeste
mærkevareleverandører, hvor dit personlige initiativ i høj grad vil være med til at forme
jobbet.
Løn efter kvalifikationer og derudover bil, telefon, PC mv. Ansøgere bosat i distriktet vil
blive foretrukket.
Tiltrædelse 2. januar 2019.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning til iol@rynkeby.dk senest den 4. november 2018, og skriv
“Salgskonsulent OOH” i emnefeltet. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte Direktør OOH Anders Myltoft på tlf. 2341 0182.
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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 232
ansatte og omsætter for 1.026 mio. kr. (2017). Rynkeby Foods A/S står for produktion og
distribution af varemærkerne Rynkeby, God Morgon og Brämhults.

