
 

 

 

 

 

 

Salgskonsulent til Nordjylland - Retail 

Vores dygtige salgskonsulent i Nordjylland har desværre har valgt at gå på pension til sommer, så derfor søger 

vi nu hans efterfølger.  

Merrild Lavazza er vi 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 i dit distrikt, så er du den rette 

kandidat for os. Med Danmarks mest kendte kaffemærke Merrild og Lavazza - Italiens premium kaffe nr. 1 i 

ryggen tror vi på, at potentialet og mulighederne er store. 

Dine udfordringer 

Du bliver ansvarlig for at udvikle kunderelationer, således at vores brands altid er in top of mind hos vores 

kunder, og at dit distrikt performer maksimalt.  

Som salgskonsulent får du ansvaret for:   

• Udvikling af kategorien hos dine kunder, således vi opnår vores ambitiøse målsætninger for vores 

position for Merrild og Lavazza kaffe på markedet. 

• Sikre implementering af centralt aftalt kampagner, samt et høj aktivitetsniveau i alle distriktets butikker 

• Løbende optimering af space samt merchandising 

• Analyse af dine kunder med udgangspunkt i scanner og markedsdata. 

• At indgå i et kompetent og passioneret team samt løbende bidrage til, at vi tilbyder de mest optimale 

løsninger, som matcher kundernes behov. 

• At efterleve Merrild Lavazzas værdisæt, og gå foran som det gode eksempel i salgsorganisation.  

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

Din profil 

Den rette kandidat er allerede en succesfuld salgskonsulent i dagligvarebranchen har omfattende erfaring med 

dagligvarer, ideelt set fra drikkevarer eller andre fødevarer.  

• Du evner til at bygge stærke og langvarige kunderelationer, drevet af passion for kvalitet og for at levere 

service og værdi for kunderne, på et enestående højt niveau. 

• Stærkt personligt drive og er i besiddelse af stor vedholdenhed, kombineret med evnen til at være en 

god holdspiller. 

• Du kan forstår at bygge relationer, og ved hvordan man skal tilgå forskellige persontyper.  

• Struktureret, velorganiseret og i besiddelse af godt købmandsskab.  

 

 



• Behersker MS Office værktøjer. 

• Høj personlig integritet. 

• Uddannelsesmæssig baggrund er ikke afgørende. Vigtigere er erfaring og dokumenterede resultater. 

 

Vi tilbyder 

Frihed under ansvar i en spændende organisation, hvor der er mulighed for både personlige og faglige 

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. 

________________________________________________________________________________ 

Ansøgning mærket ’Salgskonsulent’ bedes sendt via 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=1892&company=C0001098597P&username= 

Ansøgningerne behandles løbende.  

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 € 1.9 milliarder og 3.000 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  

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=1892&company=C0001098597P&username=
http://www.merrild.dk/
http://www.lavazza.dk/

