Vi søger en succesfuld sælger
til Detail på Sjælland
Er du sælger med salgserfaring indenfor detailhandel, og har du også viden om vin? Så tilbyder vi dig
muligheden for at blive en del af vores dygtige Detail Team og stå for salg af vine og delikatesser til såvel nye
som eksisterende kunder på Sjælland.
Profil
Vi forestiller os, at du har en god og smittende energi, og at det er naturligt for dig at formidle historien
bag vinen og gøre en forskel hos vores eksisterende samarbejdspartnere og nye kunder. Vi forestiller os
også, at du har et stærkt drive og er opsøgende og resultatorienteret. Du er handlekraftig og målrettet med
vindermentalitet og har minimum 5 års salgserfaring. Du er bosat på Sjælland.
Jobbeskrivelse
Du vil blive en del af et professionelt og inspirerende arbejdsmiljø i en uformel virksomhed med et godt
sammenhold og hyggelig omgangstone. Firmaet er i vækst, og du vil komme til at arbejde med et af branchens
stærkeste vinporteføljer. Du vil arbejde tæt sammen med Laudrup Vins Detail Team, og du vil med support
fra dit team få ansvaret for en lang række butikker på Sjælland, herunder ansvar for salg, vinsmagninger og
andre salgsfremmende aktiviteter.
Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

Attraktiv løn, efter kvalifikationer og erfaring
Telefon, computer og firmabil
Pensionsordning, herunder sygesikring m.m.
Mulighed for at præge og tilrettelægge din egen hverdag
Et team med engagerede kolleger, der giver dig sparring og fuld opbakning

Interesseret?
Send motiveret ansøgning, dokumenterede salgsresultater og CV til vores salgschef for Detail Kim Gudnitz
på mail: kim@laudrupvin.dk
Du er også velkommen til at ringe til Kim Gudnitz på tlf. 4011 3071

Læs mere om os på laudrup.dk

Laudrup Vin er stiftet af Michael Laudrup og Per Buhl og firmaet fejrede i 2018 25 års jubilæum.
Virksomheden har en omsætning på +60 mio. og er specialiseret i import af vin og delikatesser fra hele
verden med fokus på oplevelser i vinens verden – så som vinsmagninger, winemaker’s dinners og vinrejser.

