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 Kategorikoordinator – genopslag  

Vin & spiritus 

 

Har du stor interesse for samt viden om vin og kan du omsætte denne viden til at skabe 
interessante varebeskrivelser, salgsmateriale samt udvikle etiketter? Har du samtidig sans for 
detaljen og trives i en hverdag, hvor tingene går stærkt og ikke 2 dage er ens, så er du måske 
vores nye kategorikoordinator.       
 
JOBBET 
SuperGros a/s er Danmarks største grossist indenfor dansk dagligvarehandel, og du vil få en stor 
berøring med såvel vores leverandører som de købmænd vi samarbejder med. Du vil indgå i et 
professionelt team bestående af en kategorichef samt 4 medarbejdere og din rolle vil være at udarbejde 
og udvikle forskellige former for salgs- og markedsføringsmateriale i form af bl.a. vintekster, etiketter samt 
skiltemateriale. Det er derfor vigtigt at du dels har kreative evner og dels er en stærk formidler inden for 
skriftlig kommunikation.    
 
Du bliver desuden ansvarlig for at formidle kampagneinformation ud til butikkerne, læse korrektur på 
vores tilbudsaviser samt udarbejde præsentationer til vinudvalgsmøder.      
 
Arbejdsstedet er i vores administrationsbygning i Ringsted.  
 
 
PRIMÆRE OPGAVER 
Med direkte reference til kategorichefen vil dine opgaver blandt andet være følgende: 
 

 Formidle indkøbs- og sortimentsbeslutningerne til butikkernes vinansvarlige 

 Udarbejde produktpræsentationer i PowerPoint 

 Udarbejde vintekster 

 Designudvikle etiketter i samarbejde med vores leverandører 

 Udarbejde og udvikle salgsmateriale til butikkerne  

 Udarbejde nyhedsmails og kampagneinformation til vores butikker 
 
 
SUCCESKRITERIER 

 Understøtte butikkerne med salgsmateriale og kommunikere sortimentsændringer 

 Udarbejdelse af ugentligt nyhedsbrev til butikkerne 

 Sikre velformulerede vintekster inden for opstillede deadlines  
 
 
FAGLIGE KOMPETENCER 

 Du har en relevant uddannelse inden for handel eller butik   

 Du har bred viden om vin  

 Du har erfaring med markedsføring af vin     

 Du er superbruger i Excel og PowerPoint    

 Du kan formulere dig skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk  
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PERSONLIGE KOMPETENCER 

 Du har kreativt flair 

 Du har stærke evner inden for skriftlig formidling      

 Du er detaljeorienteret og formår at overholde deadlines  

 Du evner at holde mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket  

 Du er udadvendt og åben samt har gode samarbejdsevner  
 
 
VI TILBYDER 

 Et udfordrende job i Danmarks største grossistvirksomhed indenfor dansk dagligvarehandel 

 Et spændende miljø og krav om høj kvalitet i arbejdet og i de produkter, vi leverer 

 Gode muligheder for personlig og faglig udvikling – bl.a. via Dagrofa University 

 En lang række personalegoder som f.eks. personalekøb, helbredssikring, pensionsordning og fri 
adgang til fitness i huset 

 Rejsedage på mellem 10-15 dage om året kan forventes (messer og inspirationsture etc.) 

 

ANSØGNNINGSFRIST: Mandag den 10. februar, men vi vil løbende tage kandidater ind til samtale. 

 

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte indkøber Dan Christiansen  
på tlf. 70 10 02 03.  

 
Stillingen søges via www.Dagrofa.dk – job i Dagrofa 

 

http://www.dagrofa.dk/

