Area Sales Manager til det
tyske marked
Emballagegruppen søger en dygtig og målrettet Area Sales Manager til at understøtte virksomhedens vækststrategi, herunder målsætningen om at øge samhandlen betragteligt på det tyske marked. Med reference til salgsdirektøren får den
nye Area Sales Manager det fulde ansvar for at opdrive nye kunder samt videreudvikle den eksisterende kundeportefølje. For den rette indeholder stillingen gode
muligheder for indflydelse på salgsaktiviteterne, således at udviklingen rettes
bedst muligt imod kundens behov.
Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaver består bl.a. i følgende:
• Identificere og tage kontakt til relevante kunder med henblik på at skabe positive
relationer til generering af fremtidig samhandel
• Ansvarlig for egne kunder i eget område, herunder selvstændig booking og
afholdelse af møder
• Vurdere konkrete forespørgsler og respondere med den rigtige produkt- og
servicemæssige løsning
• Reagere på mere komplekse forespørgsler, herunder forhandle forretningsmæs
sige vilkår og indgå salgsaftaler
• Deltagelse på relevante messer
• Videregive kundefeedback og information om konkurrentaktivitet til hovedkontoret, således at virksomheden har mulighed for at tilpasse salgsaktiviteter
• Udvikle og eksekvere langsigtede salgsplaner for nøglekunder og overvåge og
tilpasse salgsaktiviteter, så disse mål opfyldes
Kvalifikationer:
En solid praktisk erfaring med dokumenterede salgsresultater inden for den
grafiske branche (kartonnage, folier, bølgepap eller labels) vil blive foretrukket.
Den nye Area Sales Manager skal desuden besidde følgende egenskaber:
• Skal være bosiddende i grænseområdet mellem Danmark og Tyskland og have
salgserfaring fra det tyske marked
• Energisk og initiativrig med evnen til at afslutte og skabe resultater
• Arbejder selvstændigt, tålmodigt og vedholdende
• Målrettet, struktureret og resultatorienteret personlighed med gode kommunikative evner
• Løsningsorienteret med fokus på kundens behov
• Skal kunne kommunikere i skrift og tale på flydende tysk og have indsigt i tyske
forretningsgange
For flere informationer om stillingen kontakt da salgsdirektør Gert Stensgaard på
tlf. +45 7673 3000
Ansøgning
Ansøgning samt CV mrk. Area Sales Manager sendes til hr@goodfood.dk. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, hvorfor indkomne ansøgninger behandles
løbende, indtil stillingen er besat.

Emballagegruppen A/S
Englandsvej 12
DK-7100 Vejle

Om os
Emballagegruppen A/S er en sammenslutning af Mammens Emballage A/S, Schweitzer
A/S og Højrup Æskefabrik A/S. Virksomheden er beliggende på Englandsvej i Vejle, hvor
vi beskæftiger ca. 90 medarbejdere. Emballagegruppen A/S leverer grafiske, digitale
og trykte løsninger, der er tilpasset vore kunders behov. Resultatet er unikke og kreative
løsninger såsom emballage til produkter med særlige behov, tryksager med præg eller
partiel lak, indpakninger og æsker til detailbutikker og meget mere. Virksomheden er en
del af Good Food Group A/S.

