NORDISK PLAST
Salgskonsulent til Sjælland & Fyn
Med reference til salgsledelsen i Industridivisionen bliver du ansvarlig for at udvikle
og betjene dit distrikt primært inden for salg af plasthalvfabrikata til den industrielle sektor som bl.a. industrivirksomheder, fødevareindustrien og maskinfabrikker
samt visuel kommunikationsområdet.
Dine kvalifikationer:
Du har erfaring indenfor B2B salg, kombineret med en god forretningsmæssig indsigt, meget gerne suppleret med viden omkring plasthalvfabrikata og evt. produktion af emner i plast. Du arbejder godt med både opsøgende salg og er istand
til at skabe og vedligeholde langvarige relationer. Du har let ved at tilegne dig
teknisk viden og trives i et rådgivningsbaseret miljø med løbende ændringer. Du
kan selvstændigt planlægge din hverdag og er vant til at omgås mange forskellige
mennesker.
Vi lægger vægt på at:
• Du er en aktiv selvstartende person med stort drive.
• Du fokuserer på nye muligheder i markedet.
• Du har stor erfaring med opsøgende salg.
• Du har gode samarbejdsevner – og ser løsninger frem for problemer.
• Du er udadvendt og har et positivt livssyn.
Vi tilbyder dig:
Du tilbydes en spændende og udviklende stilling med store frihedsgrader i en
solid og velindtjenende virksomhed, der opererer i et udfordrende og foranderligt
marked. Vi lægger vægt på at skabe et miljø, hvor mennesket er i centrum, og hvor
der er rum for den personlige udvikling. Du får en solid oplæring i produkterne og
en god introduktion til kunderne. God løn efter kvalifikationer, pensionsordning og
sundhedsforsikring samt kantineordning og personaleforening.
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte:
Jesper Jørgensen på mobil 25 46 25 11.
Ansøgningen bedes sendt til vores HR-afdeling på e-mail:
hr@nordiskplast.dk senest den 02.01.2019.
Vi gør opmærksom på, at der løbende vil blive afholdt jobsamtaler.

I de mere end 20 år Nordisk Plast har været en del af plastgrossist markedet i Danmark, har vi opnået
en solid position på det nordiske marked. Nordisk Plast står i dag som en yderst velkonsolideret og
velrenommeret leverandør af plasthalvfabrikata.
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