VIN- OG SPIRITUSKONSULENT HORECA
STORKØBENHAVN/SJÆLLAND
Vi søger en ny kollega til vores salgsteam i Hotel- og Restaurationssektoren.
KAN DU:
•
•
•
•
•
•
•

Fastholde og udbygge samarbejdet med vores kunder i distriktet
Opbygge en ny kundeportefølje i distriktet
Sælge et af markedets absolut bedste vin- og spiritussortimenter
Afholde vin- og spiritussmagninger
Bidrage til at øge produktfagligheden hos vores kunder
Deltage i diverse vin- og spiritusrelaterede arrangementer
Salgsplanlægge og budgettere

OG HAR DU / ER DU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Højt fagligt niveau på vin og spiritus tillige med solid gastronomisk indsigt
Erfaring med salg, gerne til HoReCa-branchen
Kendskab til HoReCa-branchen
Indstillet på at yde den bedste service
Konkurrenceminded, energisk og vedholdende
Resultatorienteret og målrettet med et godt overblik
God til at planlægge og gennemføre en såvel selvstændig som samarbejdsorienteret indsats
Gode IT- og sprogkundskaber
Udadvendt og præsentabel
Bopæl i distriktet

SÅ TILBYDER VI:
•
•
•
•

Et spændende og udfordrende job i en dynamisk og visionær virksomhed
At komme tæt på en række af verdens bedste vine og spirituosa samt menneskene bag
At blive en del af et kompetent og energisk team på 50 personer
En attraktiv gagepakke der modsvarer dine kvalifikationer

Skriftlig ansøgning mrk. ”Konsulent HoReCa” modtages frem til den 12. august 2019 og sendes til:
Salgsdirektør Henning Christoffersen
hc@vinforsyning.dk
Østjysk Vinforsyning er etableret i 1977 og er i dag et af de førende vin- og spiritusfirmaer i Danmark. Vi har
igennem alle årene været drevet af nysgerrighed efter de unikke oplevelser, både i glasset og i historierne
bag, og har derfor i dag et af landets absolut bedste og største vin- & spiritussortimenter. Vi er en dominerende
udbyder til hotel- og restaurationsbranchen, erhvervsvirksomheder og specialhandlen (VINOBLE). Derudover
har vi et stort salg indenfor ”Fine Wine” fra vores kontor & butik i København. Vi har også aktiviteter udenfor
landets grænser, hvor vi sælger til grænsehandlen og Travel Retail samt til Sverige via vores datterselskab
her.
Vi er en solid og velfungerende privatejet virksomhed, der i vores forretningsgrundlag overfor kunder,
medarbejdere og leverandører prioriterer nærhed, ordentlighed og kontinuitet i alle faser. Vi har et dynamisk
og uformelt arbejdsklima, hvor et højt engagement, faglighed og humor er væsentlige kendetegn for vores
daglige virke og vores 50 medarbejdere.
Vi har indledt en rejse imod at yde et større bidrag til en mere bæredygtig og ansvarlig verden, hvor bl.a.
økologi, resurseforbrug, miljø og social ansvarlighed er fokuspunkter, der i højere og højere grad vil være med
til at definere vores virksomhed i fremtiden.
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