Key Account Manager - Foodservice
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.
Kan du drive og udvikle samhandlen med Foodservice/OOH-sektoren? Så er du måske den
nye Key Account Manager til vores Out of Home (OOH) afdeling på Sjælland.
Stort strategisk kundeansvar
Som Key Account Manager får du ansvar for at drive og udvikle vores eksisterende kunder
og skabe nye kunder primært inden for den private sektor. Samtidig vil du være ansvarlig
for den daglige kontakt til grossisterne i distriktet og herunder også indkøbskontoret hos en
af Danmarks største grossister.
Du får en nøglerolle i udarbejdelsen og implementeringen af salgsstrategier, budgetter og
kundeplaner samt udvikling af kategorien i samarbejde med vores anden Key Account
Manager på Sjælland, som du deler distriktet med.
Resultatskabende fødevareentusiast med drive og relationsopbygning som
spidskompetence
Du har erfaring med salg til foodservicesektoren som salgskonsulent, junior-KAM eller KAM.
Udover salg er din baggrund måske en køkkenfaglig uddannelse som økonoma, kok,
professionsbachelor eller en længerevarende teoretisk uddannelse.
Som person er du udstyret med et enormt drive og har lyst til at blive sælger og KAM for et
af Danmarks stærkeste varemærker. Du sætter pris på at indgå i et team, og med dine
stærke samarbejdsevner ved du, hvad det kræver at være et aktiv i en større
salgsorganisation.
Vi tilbyder en udfordrende og aktiv hverdag hos Danmarks stærkeste
mærkevareleverandør, hvor dit personlige initiativ i høj grad vil være med til at forme
jobbet.
Tiltrædelse snarest muligt.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning til iol@rynkeby.dk senest den 15. august 2019, og skriv “KAM OOH” i
emnefeltet. Vi indkalder løbende kandidater til samtale, så hvis denne
stilling har din interesse, vil vi opfordre dig til at sende din ansøgning hurtigst muligt. Har
du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Director OOH Anders Myltoft på
tlf. 23410182.

Rynkeby Foods A/S ⋅ Vestergade 30 ⋅ 5750 Ringe ⋅ Tlf. 63 62 32 00 ⋅ www.rynkeby.dk
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 250
ansatte og omsætter for 982 mio. kr. (2018). Rynkeby Foods A/S står for produktion og
distribution af varemærkerne Rynkeby, God Morgen og Brämhults.

