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2010 Velsmag Ad Libitum søger en vinsælger til Ho-

reca og Erhverv, til styrkelse af salget, primært i om-

rådet Sjælland og København.

Du får ansvaret for opsøgende salg af vores kvalitets-

vine til nye kunder samt udvikling af markedet til vo-

res nuværende kunder.

2010 Velsmag Ad Libitum importerer i dag kvalitets-

vine fra 14 forskellige lande. Vi har opbygget et tæt 

forhold til vores leverandører, som sikrer et bredt ud-

valg af kvalitetsvine.

Vores vine sælges til engrosmarkedet og fra vores 

vinbutik i Maribo samt via vores website.

2010 Velsmag Ad Libitum er i en rivende udvikling, og 

med stort potentiale og allerede gode, veletablerede 

relationer. Vores mål er en større andel af engrosmar-

kedet på Sjælland og i København. Salget ledes af 

salgsdirektøren, efter fælles opsatte mål, med opbak-

ning til markedsføring og events.  Vinsmagninger og 

events er en del af hverdagen.

Det er vigtigt, at du har passionen for vin og et højt 

vinfagligt niveau, har kendskab til Erhverv og Horeca 

segmentets vinbehov samt evnen til at begå sig i dis-

se kredse. 

Vi lægger vægt på, at du har erfaring med salg eller et 

godt kendskab til restaurationsbranchen og vigtigst, 

en stor interesse for og bred viden om vin, som gør 

dig i stand til at give god rådgivning til kunderne. 

Som person er du fuld af energi, udadvendt, skaber 

gode relationer til kunderne og har sans for godt køb-

mandskab. Du skal arbejde selvstændigt og tilret-

telægger selv din hverdag. Du skal have grundlæg-

gende kendskab til Microsoft Offi ce.

Vi tilbyder et spændende job med gode udviklings-

muligheder, hvor du også selv har muligheden for at 

præge indkøb til vinsortimentet.

Løn efter kvalifi kationer.

Send din ansøgning 
senest 26. august til 
salgsdirektør 
Michael Gullits
mg@2010.dk

Spørgsmål vedr. 
stillingen bedes rettet 
til:Michael Gullits på 
tlf. 40854620

VinVINSÆLGER SØGES


