
Key Account Manager - FMCG
Motiveres du af salg via udbud og licitationsprocesser og brænder du for at skabe relationer og netværk, så er du måske den, vi søger!

Rekrutteringsspecialisterne søger på vegne af kunde, en person, der brænder for salg via rammeaftaler, med de store kunders indkøbsafdeling. 
Vores kunde – som er en international aktør inden for FMCG og som har filialer i København, Odense og Århus - er anderkendt for deres 
professionalisme og produkter i den høje ende af både kvalitets- og pris-skalaen.

Er du mon den vi søger?
Som ideel kandidat til stillingen er du kendetegnet ved:
 Du har erfaring med salg via udbud og licitationer
 Du har god erfaring med at skulle planlægge din egen hverdag og du har modet og drivet til selv at etablere kontakten til de store kunder og 

deres indkøbsfunktioner 
 God erfaring med at etablere relationer til procurement/indkøbspersoner hos store danske virksomheder 
 Den tålmodighed det kræver, at opbygge de rette relationer
 Ideelt set er du allerede i dag med i et eller flere netværk inden for salg, FMCG og procurement
 Der er ikke noget krav om en specifik uddannelse, men det forventes, at du taler og skriver flydende dansk

Til den rette kandidat tilbydes:
 En spændende stilling i en international koncern med gode udviklingsmuligheder
 En stilling hvor du i høj grad selv kan præge dit job både på kort og på langt sigte
 Fleksible arbejdstider, hjemmearbejdsplads samt løbende udvikling
 At blive en del af en international succes, hvor det enkelte menneske, medarbejderglæde og stolthed er i højsæde 
 Der gives løn efter kvalifikationer. Desuden indeholder stillingen firmabil, pension og en attraktiv bonusordning

Syntes du ovenstående lyder interessent, så send os din ansøgning med dit CV. Vi afholder samtaler løbende så send gerne hurtigt din ansøgning til 
os via: job@rekrutteringsspecialisterne.dk
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Partner Troels Tang på telefon 60581100 eller via mail på 
tt@rekrutteringsspecialisterne.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Hos Rekrutteringsspecialisterne er vi 
specialiseret i at finde de rette 
medarbejdere til private virksomheder. 
Vi hjælper primært inden for 
funktionærområderne: salg, marketing, 
IT, økonomi, logistik, kundeservice, 
support, industri og produktion m.m. Se 
hvilke stillinger.
Vores målsætning er at levere en 
professionel og effektiv håndtering af en 
rekrutteringsproces, både for dig som 
kunde, men lige så vigtigt også for dig 
som kandidat.

Vi tager mere end et årtis erfaring med 
både HR- og rekrutteringsbranchen. Det 
giver os en stor indsigt i markedet og 
dets mekanismer, men tillader os 
samtidigt at være nytænkende. Som et 
moderne rekrutteringsbureau er vi altid 
ambitiøse, og vi tager gerne nye 
metoder i brug for at finde frem til 
kandidater med de rette faglige og 
menneskelige kompetencer.

mailto:job@rekrutteringsspecialisterne.dk
mailto:tt@rekrutteringsspecialisterne.dk

