KONCERN SALGS- OG
MARKETINGDIREKTØR
Good Food Groups
selskaber fremstiller
og leverer et bredt
sortiment af
kvalitetsfødevarer
Herunder marmelade,
frugtgrød, non dairy
cream, juice, frossen frugt,
honning, nødder, dressing
og specialiteter, bl.a. under
varemærkerne Skælskør
Frugtplantage, Svansø,
Streamline, Sun Island og
Green Valley. I Good Food
Group indgår også en
emballagedivision. Good
Food Group er repræsenteret
i Danmark, Sverige, Norge,
Polen, Storbritannien,
Tyskland, USA og Indien
og beskæftiger ca. 750
medarbejdere.
Se også www.goodfood.dk.

Til en nyoprettet stilling søges en erfaren koncernsalgs- og marketingdirektør. Med reference til
den administrerende direktør bliver du overordnet ansvarlig for vores salgs- og marketingindsatser
inden for fødevarer i både Danmark og internationalt, herunder salgskontorerne i Tyskland,
England, Sverige og USA.
Vi forventer, at du kan drive en ambitiøs vækstplan inden for forretningsområderne retail,
foodservice, bageri og industri. Din succes bygger på et fundament af godt købmandskab,
international forretningsforståelse, kundekontakt og ikke mindst nærværende, engageret og proaktiv
ledelse – alle væsentlige fokusområder, når virksomheden skal realisere en optimal og langsigtet
positiv udvikling.
I tæt samarbejde med direktionen og den øvrige organisation eksekveres strategiplaner på tværs af
koncernens selskaber og lande, således at der skabes langsigtet vækst både for vores brands og for
private label. Produkt- og konceptudvikling får stor fokus.
Stillingen er fysisk placeret på vores hovedkontor i Vejle, og der må påregnes rejseaktivitet.

Arbejdsopgaver
• Overordnet ansvarlig for koncernens fødevareafsætning
• Overordnet ansvarlig for koncernens marketing
• Personaleledelse af salgs- og marketingorganisationen
• Ansvarlig for udenlandske salgskontorer
• Udvikling af lønsomme forretningskoncepter

Kvalifikationer
• Der forventes et højt uddannelsesniveau såsom cand.merc. eller HD i afsætning
• Stor international ledelsesmæssig erfaring fra sammenlignelig stilling med min. 5 års anciennitet
• Dygtig sælger med dokumenterede salgsresultater og en faglig baggrund inden for salg af fødevarer
• Erfaring med udvikling af danske og internationale brands
• Kommercielt og strategisk tænkende med et stort drive og et naturligt vinderinstinkt
• Målrettet, konkurrenceorienteret med en naturlig evne til at følge tingene til dørs
• Troværdig, tillidsvækkende og en dygtig kommunikator, der kan begå sig på alle niveauer
• Det er afgørende med gode sprogkundskaber i engelsk og tysk
For flere informationer om stillingen kontakt da administrerende direktør,
Torben Christensen på tlf.: 7941 5000.

Good Food Group A/S
Store Grundet Allé
7100 Vejle
www.goodfood.dk

Ansøgning
Ansøgning samt CV sendes til hr@goodfood.dk mrk. ”koncerndirektør til salg og marketing”.
Vi behandler løbende de indkomne ansøgninger, indtil den rette kandidat er fundet.

