- People management in action
- The personal, professional approach to performance management

Salgskonsulent
Salg - indkøb - logistik - kundeservice
Anni Kohl
Stillings ID: 1108

Trives du med udadvendt og afvekslende arbejde, stor
kundekontakt og i sæsoner et højt aktivitetsniveau, vil denne
stilling være særlig interessant for dig
For Hjorthede Planteskole A/S i Midtjylland søges en salgskonsulent til at fortsætte og udbygge de gode
kunderelationer og samhandel med specielt private og offentlige skovejere, juletræsproducenter og
mellemhandlere.
Du vil være kundens foretrukne samarbejdspartner, idet du evner at sætte dig ind i kundens tankegang, plantebehov og
leverer lige den kvalitet, som kunden måtte forvente.
Formålet med stillingen er at optimere afsætningen af planteskolens egenproducerede og salgsklare skov- og hækplanter
samt at finde løsninger på kundens beplantningsbehov ved en god dialog, kundeservice og vejledning.
Det betyder, at du som salgskonsulent
●
●

●

Uden for plantesæsonen vil forestå kundebesøg, messedeltagelse, forenings- og produktmøder samt kurser
I plantesæsonen og på planteskolen vil arbejde på højtryk med vejledning, salg og indkøb, planlægning, koordinering
og samarbejde for sikker levering af flere millioner planter
Tager initiativ til opsøgende salg og tilrettelæggelse af arrangementer for kunder og leverandører

Det forventes, at du som salgskonsulent
●
●
●
●
●

Har en basal viden om planter og forskellige vækstbetingelser og muligheder for anvendelse
Har en uddannelse som fx SLING, jordbrugsteknolog, gartner, agrarøkonom eller lignende
Er kommercielt indstillet og nyder handel og længerevarende relationer
Viser troværdighed, holder det lovede og har praktiske og logistiske evner
Som person er kommunikerende samt handlings- og resultatorienteret

Du tilbydes
●
●
●
●

Ansættelse i en solid vækstvirksomhed med et godt renommé
En stilling, hvor du gør en forskel og har en vigtig funktion
Samarbejde med dygtige kolleger med god humor Mulighed for fortsat personlig og faglig udvikling
Gage efter kvalifikationer samt mulighed for ekstra bonus

Sådan søger du stillingen som salgskonsulent på Hjorthede Planteskole A/S
●
●
●

Skriver du en kort ansøgning og vedhæfter dit CV
Send det til kohl@jobadvice.dk og skriver 1108 Salgskonsulent i emnefeltet,
Send din ansøgning inden ansøgningsfristen 12-06-2015

Herefter vil du blive kontaktet telefonisk af konsulent Anni Kohl for en drøftelse af din ansøgning og forventninger til
stillingen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe direkte til konsulent Anni Kohl på tlf. 4042 0316.
- JobAdvice sikrer dig diskretion om din henvendelse og sørger for det rette match
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hjorthede Planteskole A/S er en snart 75-årig familieejet virksomhed, der producerer skov-, hæk og prydplanter på et
90 ha stort areal.
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Virksomheden råder over nyt og moderne sorteringsrum, kølelager og en rummelig pakkehal samt gode og lyse
velfærdsfaciliteter, bestående af kantine, kontor og mødelokaler.
Hjorthede Planteskole A/S er smukt beliggende ved Bjerringbro, beskæftiger 12 fastansatte medarbejdere, der i fordobles i
sæsonen. Årligt leveres 6-8 millioner kvalitetsplanter til kunder i Nordeuropa.
Hjorthede Planteskole A/S er innovativ, har en god position på markedet for barrodsplanter, er i vækst og blev i 2014
nomineret af dagbladet Børsen til en gazelle-virksomhed.
Læs om Hjorthede Planteskole A/S
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