
 
  

 
Salgskoordinator – back office 
. . . det startede med en kartoffel tilbage i 60´erne . . . og i dag tilbyder 
Flensted markedets mest kartoffelnørdede sortiment og menuklare 
produkter til forbrugere, professionelle køkkener og industrien . . .   
 

”Flensted?” ”Hvorfor skal jeg interessere mig for Flensted?” 

Det skal du, fordi virksomheden tilbyder dig et job, hvor du får mulighed for at gøre det, du er bedst til; et job hvor din salgsback-
up er efterspurgt og værdsat af dine kolleger ”i marken”.  
Der bliver brug for din viden om og dine erfaringer med udarbejdelse af salgsmaterialer, aftaler, kampagneannoncering og 
messeplanlægning.  

Der bliver også brug for din erfaring med udarbejdelse af salgsstatistikker og pris- og sortimentslister, og så bliver der brug for 
din evne til at løse en række ad hoc opgaver for kollegerne i Salgsafdelingen, hvor du gerne udfylder rollen som ”blæksprutte”.  
Du får reference til salgschefen for foodservice, men du vil også løse en række opgaver inden for salg til detailsektoren, 
industrien og inden for eksport.  
 

”Hvilke resultater skal jeg skabe?” 

Du skal . . .   

 udarbejde et professionelt salgsmateriale i samarbejde med dine kolleger og eksterne bidragydere 

 udarbejde salgsaftaler, der efterlever alle formelle krav og understøtter kundernes tillid til samarbejdet med Flensted 

 sikre effektive kampagneannonceringer, der matcher kundernes forventninger  

 gennemføre en messeplanlægning, der styrker kundernes oplevelse af Flensted som en seriøs og professionel 
fødevareproducent, og så skal du selvfølgelig være en god repræsentant for virksomheden på messerne 

 udarbejde aktuelle, korrekte og fuldstændige salgsstatistikker samt pris- og sortimentslister 

 løse ad hoc opgaver med en høj grad af fleksibilitet, nysgerrighed og vilje til at finde løsninger 

 dele din viden og dine erfaringer fra tidligere jobs og bidrage med inspiration og forslag til forbedringer  
 

”Er det det hele?” 

Ikke helt, du skal nemlig . . .  

 have erfaring fra et tilsvarende job, ideelt indenfor fødevarer 

 have gode tysk- og engelskkundskaber  

 være ambitiøs og gerne have en passion for fødevarer/madlavning 

 være top-motiveret for opgaven, fordi du kan se, at den bringer dig videre i din karriere, samtidigt med at du skaber 
betydelig værdi for Flensted 

 

”Flensted - hvad er det egentlig for en virksomhed?” 

Flensted Food Group A/S er en moderne fødevarevirksomhed med egen produktion i Vestjylland. Her forarbejder vi kartofler og 
grønt og producerer convenience løsninger, pålægssalater, mayonnaiser mm. Det kan du alt sammen læse mere om på 
www.flensted.dk, hvor du også kan læse om, hvordan Flensted håndterer dine personoplysninger. 

 

”Det lyder interessant - hvad gør jeg så nu?” 

Hvis du har lyst til at tage udfordringen op, skal du blot sende dit cv til flenstedHR@flensted.dk.                                                                  
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte salgschef Steffen Søndergaard eller administrerende direktør     
Lene Rasmussen, begge på tlf. 76 98 50 50.                                                                                                                                 
Ansættelsessamtaler afholdes løbende indtil den rigtige kandidat er fundet. 


