
Vinens Verden A/S søger 

Distriktsansvarlig for Horeca sektoren Fyn & Jylland 

 

Vinens Verden A/S er en lille, fleksibel, engageret og uformel organisation, drevet af en passion for at sælge gode vine 

fra anerkendte leverandører verden over. Vi arbejder målrettet for at levere good value og et højt serviceniveau. Vinens 

Verden A/S er grundlagt i 1994 og er en særdeles velkonsolideret aktør på det danske vinmarked. 

 
Jobbet 

Som distriktsansvarlig er du den drivende kraft i salget af vin til Horeca sektoren. Her vil dit 
fokus være 100 % på at skabe gode salgsresultater, og samtidig være i stand til at skabe langsig-

tede kunderelationer, hvor respekt, troværdighed og loyalitet er nøgleord.  
Din succes måles på og skabes ved dokumenterede salgsresultater, tilgang af nye kunder, samt 

optimering af eksisterende kundeportefølje. 
 

Du vil blive en del af et velfungerende team, som udover dig består af 10 medarbejdere. Stillin-

gen refererer i det daglige til Salgsdirektør, Allan Nissen. 
 

Profil, erfaring og baggrund 

Jobbet kræver en profil som har erfaring, og har skabt dokumenterede salgsresultater med 
salg til Horeca sektoren. Du har dine primære kompetencer indenfor langsigtet relations 

salg, og har et solidt kendskab til de Horeca sektoren. 
 

Med afsæt i din udadvendthed og kommunikative evner, arbejder du målrettet, langsig-

tet og har en høj moral med kundefokus. Du forstår værdien af god humor og et godt 
humør, og samtidig kan du levere et konstant højt serviceniveau. 

 

Du arbejder yderst selvstændigt, er dynamisk og besidder en unik gennemslagskraft. 

Ligeledes har du en stor passion for kvalitet i vinglasset. 
 

Vi tilbyder 

Et udfordrende og spændende job, hvor du bliver en central medarbejder i en kom-
petent, dynamisk og engageret organisation. Vi tilbyder dig en attraktiv gagepakke, 

fri bil, telefon og Internet. 
 

Interesseret? 

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Allan Nissen 40 70 53 79. 
 

Tiltrædelse snarest muligt, efter aftale, idet vi gerne venter på den helt rigtige pro-

fil. Ansøgninger sendes pr. e-mail til: info@wine.dk. Alle henvendelser behandles 

fortroligt. 
 
Vinens Verden sælger vine fra anerkendte leverandører verden over, f. eks.: 

Maison Louis Jadot, Domaine J.A. Ferret, Château des Jacques, Domaine Josmeyer, Champagne Duval-

Leroy, Cantina Terlan, Tedeschi, Massolino, Dei, Castello di Bolgheri, Castello di Meleto, Rivera, Churchill 

Graham, Gunderloch, Ridgeview, Archery Summit, Seghesio, Pine Ridge, Waterbrook, Powers, Long 

Shadows Vintners, Tabali, Domaine Bousquet, Mitolo, Heartland, Glaetzer, Villa Maria Estate m. fl.  
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