
 

 

 

 

 

 

Regional salgschef med eget distrikt til Østdanmark - Retail 

Merrild Lavazza er på en spændende rejse med fokus på vækst. Er du den næste som skal med på rejsen? Hvis 
du er en ambitiøs, resultatorienteret fighter, som kan udvikle kunderne og lede andre, så er du den rette 
kandidat for os. Vi har nu tre brands i vores portefølje - Danmarks mest kendte kaffemærke Merrild,  Lavazza - 
Italiens premium kaffe nr. 1 og senest har vi introduceret Carte Noire, som er Frankrigs største kaffebrand. Med 
disse 3 brands i ryggen tror vi på, at potentialet og mulighederne er store.  

For at styrke vores retail salgsteam yderligere søger vi nu en regional salgschef til Østdanmark, som kan være 
med til at udvikle salget og vores medarbejdere. 

Dine udfordringer 

• Budgetansvarlig i eget distrikt, hvor det forventes du bruger ca. 60% af tiden.   
• Daglig ledelse, coaching og motivering  af salgsstyrken øst  i samarbejde med Retail Sales Manageren 

for Danmark  
• Træning af medarbejdernes salgsteknikker, kundetypologi og økonomisk argumentation samt 

forståelse og brug af markedstal for bedste opnåelige resultat hos den enkelte kunde 
• Overvåge og sikre potentialer og mål indfries i udviklings- og nøglebutikker  
• Sikre at kundebesøgene prioriteres korrekt 
• Ugentligt opfølgning på salgs- og eksponeringsmål, således de indfries i det enkelte distrikt på alle 

salgsture 
• Sikre best practise bruges, deles og anvendes samt sikre at Merrild Lavazza opnår bedst opnåelig 

udbytte af investeringer i distrikterne, og altid opnår en win/win situation. 
• Medansvarlig for gennemførelse af nationale samt midtvejsmøder 
• Ansvarlig for afholdes af medarbejdersamtaler 

 
Du kommer til at referere til Retail Sales Manager for Merrild Lavazza Danmark.  

Din profil 
Den rette kandidat har enten allerede stiftet bekendtskab med ledelse i dagligvarebranchen, eller er en 
succesfuld salgskonsulent som er klar til at tage næste skridt. Ideelt set har du erfaring med drikkevarer eller 
andre fødevarer. Herudover er kan du nikke genkende til:  

• God IT forståelse – du har let ved at sætte dig ind i nye IT systemer, herunder CRM systemer. 
• Indgående kendskab til office pakken og kan arbejde selvstændigt i Outlook, Powerpoint og Excel. 

 

 



• Gode evner til at coache mennesker og få disse til at se muligheden i en konstant forbedring af 
egne egenskaber og kompetencer. 

• Talmæssig og analytisk forståelse, således beslutninger træffes på et objektivt grundlag. 
• Forhandlingsvant, tillidsfuld og imødekommende. 
• Udviklingsorienteret, omstillingsparat og nysgerrig af natur. Du besidder kreative evner, og er god 

til at finde vejen til målet. 
• God til at overholde deadlines, og har sans for detaljen. 
• Personligt højt drive og lyst til at arbejde med mennesker og skabe resultater igennem disse. Du 

går altid selv foran som det gode eksempel. 
• Du har suppleret din praktiske erfaring med teoretisk uddannelse, og behersker engelsk i skrift og 

tale, da det er vores koncernsprog.  
 
 
Vi tilbyder 

Vi tilbyder et spændende job med frihed under ansvar i en organisation, hvor der er mulighed for både 
personlig og faglig udvikling. Vi har en travl og udfordrende dagligdag, men vægter også medarbejdertrivsel og 
motivation højt.  

Herudover tilbyder vi en attraktiv lønpakke med pension og bonus, firmabil, telefon/internet samt naturligvis 
personalekaffe.  

For spørgsmål til stillingen kan Sales Manager Retail René Henningsen tlf. 51 59 96 26 kontaktes. 
Ansøgningerne behandles løbende og stillingen lukkes ned, når vi har fundet den rette kandidat til jobbet. 

Søg jobbet via linket: 
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=2466&company=C0001098597P&username= 
 
 
Merrild Lavazza er ejet af Lavazza, der har produceret ægte italiensk kaffe i mere end 120 år. Luigi Lavazza S.P.A. er blandt 
verdens førende kaffeleverandører, med en årlig omsætning på € 2.1 milliarder og 4.000 dedikerede medarbejdere, der 
deler Lavazzas passion for at tilbyde forbrugerne den ypperste kaffekvalitet og kaffenydelse. Merrild Lavazza er beliggende 
i Fredericia, og er hovedkontor for det nordiske cluster (Sverige, Finland, Norge, Danmark og Baltikum). Vi er 52 
medarbejdere i Merrild Lavazza Danmark. 
 
Lavazza er en familiejet koncern, etableret i 1895, med hovedsæde i Torino i Italien. Lavazza er Italiens førende 
kaffemærke. Virksomhedens kaffeprodukter nydes endvidere i mere end 90 lande verden over.  
www.merrild.dk – www.lavazza.dk  
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http://www.lavazza.dk/

