Account Manager Nordjylland
Til Hele Danmarks Ismejeri
Premier Is søger en resultatorienteret Account Manager, der sammen med kunderne har lyst til at skabe værdi og
gode is-oplevelser.
Virksomheden tilbyder dig:
Mulighed for at arbejde for et ikonisk brand og have Danmarks største ismejeri i ryggen, samt indflydelse på en af
Danmarks ledende fødevareproducenter. Du vil opleve en forandringsvillig organisation, som har et højt
ambitionsniveau og drive, med gode muligheder for både personlig og faglig udvikling. Du vil indgå i et team, hvor du
kommer til at arbejde med salgschauffører, depotchefer, samt interne og eksterne samarbejdspartnere. Det er en
virksomhed, hvor stoltheden er stor, omgangstonen afslappet og sjov, og hvor vi ønsker at vinde sammen med vores
kunder.
Vi tilbyder en konkurrencedygtig gagepakke, der modsvarer dine kvalifikationer.
Ansvar og opgaver:
Som Account Manager skal du drive og udvikle dit eget distrikt igennem udvikling, etableringer og vedligeholdelse af
eksisterende og nye kunder. Du skal konstant udvikle dit distrikt igennem dine kunder, hvor din struktur og din
proaktive tilgang til eksekvering sikrer succes for både kunderne og virksomheden. Dit distrikt bliver Nordjylland med
base på vort depot i Ålborg, og vi foretrækker du har bopæl i distriktet. Der bliver reference til Business Unit
Manageren.
Dine primære opgaver:
•
•
•
•
•

Drive og udvikle kunder igennem en værdiskabende, professionel og struktureret tilgang
Forhandle kundekontrakter igennem Premier Is konceptet
Sparringspartner for dine kunder
Planlægning af besøg med en klar plan for eksekvering, samt rapportering på dit distrikt og besøg
Få eksekveret og afsluttet tingene indenfor deadlines

Din profil og kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•

Salgserfaring fra lignende stilling, gerne indenfor FMCG
Du er robust og trives i en travl hverdag med mange bolde i luften
Du er værdiskabende og løsningsorienteret
Du kan skabe tillid og troværdighed til kunderne
Du er vant til at forhandle kundekontrakter og besidder solidt købmandskab
Du er struktureret, vant til at planlægge dine besøg og til at arbejde med Microsoft Office pakken
Du er en vinder

Tiltrædelse: Hurtigst muligt
Hvis du synes ovenstående lyder spændende, så send en ansøgning med relevante bilag via mail til HR@premier-is.dk
mrk. ”Account Manager Nordjylland”. Ansøgningerne behandles løbende.

Om Premier Is – Mejerigaarden
Premier Is i Thisted er det største danske ismejeri og indtager en ledende position som producent af højkvalitets isprodukter i
Danmark.
Ismejeriet i Thy, som er et af de ældste i Danmark, blev grundlagt i 1933 af mejeristen Sigurd Laurids Sørensen, der var blandt de
første, der lærte at lave iscreme i Danmark.
Premier Is har siden 2015 været del af Food Union gruppen, som er det største mejeriselskab i Letland og den førende isproducent i
Baltikum.
Al isproduktion foregår på ismejeriet i Thisted, og Premier Is har i over 80 år leveret dansk produceret is af høj kvalitet baseret på
stolte håndværkstraditioner, fløde og nøje udvalgte råvarer. Produkterne sælges under en række velkendte varemærker som bl.a.
”Premier Is”, ”Polar Is” og ”Underground”.
Vi gør opmærksom på, at Premier Is i nogle tilfælde vil anvende sociale medier i forhold til udvælgelse af kandidater

