
Har du erfaring med og brænder du for at sælge nonfood
til vores kunder? Er du troværdig, og har du fokus
på kvalitet og service? Har du lyst til at blive en del af en
spændende hverdag i en travl virksomhed? Så er det DIG,
vi søger til et selvstændigt job hos Hørkram i Aarhus!

Vi søger en konsulent til at dække distrikt Nordjylland.

Du vil typisk køre ud til kunderne fra din bopæl, og du
kommer til at indgå i vores jyske salgsteam i Aarhus,
bestående af 14 erfarne salgskonsulenter.

Dit ansvarsområde omfatter det samlede eksterne salg af
Hørkrams nonfoodsortiment, hvor kunderne primært er
større private storkøkkener, restauranter og caféer.

Hørkram er en virksomhed i stærk vækst med stor fokus
på kvalitet og service – både internt i vores virksomhed,
men i særdeleshed overfor vores kunder.

Jobbet
Du kan bl.a. se frem til at arbejde med følgende:
• Mersalgsaktiviteter til eksisterende kunder
• Løbende opfølgning på egen omsætning, avance og
dækningsbidrag.

Du kommer til at arbejde med mange varierede opgaver og
deadlines samt krav til kvalitet i opgaveløsningen samt en
stor kontaktflade internt og eksternt.

Faglige kvalifikationer
Vi forventer, at du har en faglig baggrund inden for og
erfaring med salg af nonfood til professionelle køkkener,
og at du således har et godt kendskab til og netværk
i kundegruppen. Du forstår at arbejde målrettet med og
videreudvikle din eksisterende kundeportefølje på en

struktureret og organiseret måde. Du behersker det gode
købmandsskab til fingerspidserne. Du har flair for IT, og
du er erfaren bruger af diverse ITsalgssystemer
inkl. Officepakken. 

Personlige kompetencer
Du brænder for salg og kundeservice, og du har en trovær-
dig og empatisk tilgang til kunderne. Det er vigtigt, at du er
god til at lytte og afdække kundernes behov. Du har positiv
gennemslagskraft og tør udfordre dine kunder. Du er selv-
kørende, præstationsorienteret, engageret og vedholden-
de. Du formår at skabe og bevare overblik. Du trives i en
stor uformel organisation med en uhøjtidelig atmosfære.

Vi tilbyder
En dynamisk arbejdsplads, hvor salg og service er hove-
delementerne i hverdagen. En stilling, der giver mulighe-
der for faglig som personlig udvikling i en vækstvirksom-
hed, hvor du bliver en del af et dynamisk salgsteam med 
gode og engagerede kolleger.

Ansøgning
JKS CAREER varetager rekrutteringsprocessen for
Hørkram Foodservice A/S.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontak-
te chefkonsulent hos

JKS CAREER, Anika Gormsen på 3085 1295.

Venligst send din ansøgning, CV og evt. anbefalinger til 
199agm033@jks.dk

Send din ansøgning hurtigst muligt, da vi holder samtaler
løbende – dog senest d. 8. oktober 2017.

Bliv

 HOS EN AF LANDETS STØRSTE FØDEVARELEVERANDØRER

Hørkram Foodservice A/S er leverandør af fødevarer til Danmarks professionelle 
storkøkkener. Vi er 740 engagerede medarbejdere  i vores to logistikcentre i Sorø 
og Aarhus. Vi er en  virksomhed i stærk vækst med fokus på kvalitet og service i 
alt, hvad vi gør. 

Læs mere på www.hoka.dk


