
Vi søger en dygtig Key Account Manager med godt købmandsskab og mod på selvstændigt at vedligeholde og udbygge 
kundeporteføljen i Danmark og Europa.

Med reference til den administrerende direktør vil du fra start overtage en købende kundeportefølje i Danmark. Din por-
tefølje inkluderer flere af vores største kunder. Videre skal du udvide porteføljen med nye kunder, primært i udlandet.

Arbejdsopgaver
• Sælge foderprodukter og specialprodukter bestående af forædlede kornråvarer og sojaprodukter til dyr
• Bearbejde foderproducenter og grossister som vigtigste kundesegmenter
• Selvstændigt spotte forretningsmuligheder og personligt bidrage til virksomhedens udvikling
• Udbygge virksomhedens netværk i branchen

Faglige kompetencer
Du har ikke nødvendigvis baggrund fra branchen. Det vigtigste er, at du er en dygtig og proaktiv sælger, som selvstæn-
digt evner at skabe resultater. I øvrigt kan du bekræfte, at du har:

• En solid baggrund og erfaring med salg på Key Account niveau
• En proaktiv og positiv arbejdsform
• En professionel tilgang til kunder og kollegaer
• Evnen til at skabe relationer, både nationalt og uden for landets grænser
• Dansk på modersmålsniveau, engelsk på forhandlingsniveau, og også gerne tysk

Personlige kompetencer
• Troværdig og fokuseret
• Målrettet og viljestærk
• Vedholdende og ansvarstagende
• Selvstændig og relationsopbyggende
• Motiveret af at arbejde i en virksomhed i udvikling

R2 Agro tilbyder dig
• Dedikerede kollegaer, der bidrager til virksomhedens udvikling
• Frihed under ansvar i et meget positivt arbejdsmiljø
• En særdeles attraktiv lønpakke, som forhandles individuelt
• Firmabil, sundhedssikring, kantineordning og pensionsordning

Vi arbejder med at besætte jobbet hurtigst muligt. Derfor er der ingen ansøgningsfrist.
Søg stillingen gennem HR Mæglerne - www.hrm.dk. Såfremt du ønsker at høre mere om dette job, som har nummer 
120008, kontakt da Kent Fredslund Pedersen på telefon +45 28770070 eller Arne Kleven på telefon +45 20887763.

Key Account Manager
Korn og foderstof
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