
NORDEX FOOD søger en 
Sales Promotion Manager

Kan du planlægge og gennemføre salgskampagner, der opbygger 
og vedligeholder stærke positioner på markedet for hvid ost?   
Så er det måske dig, vi leder efter til vores nyoprettede stilling 
i Salg, Dronninglund.

NORDEX FOOD A/S, Nordre Ringgade 2, 9330 Dronninglund, Tel.: +45 96 47 15 00, www.nordexfood.dk

NORDEX FOOD A/S er et privatejet mejeriselskab med base i det naturskønne Dronninglund, kun 20 min. 
kørsel fra Aalborg. Vi producerer og sælger mejeriprodukter med fokus på hvid ost, fra vores danske og 
internationale salgskontorer og har egen produktion i hhv. Danmark, Østrig og Rumænien. Den samlede 
omsætning i NORDEX FOOD udgør ca. kr. 2,1 mia. årligt og der beskæftiges 390 medarbejdere.

Med reference til Eksportdirektøren indgår du i et salgs-
team med 3 sælgere og en Promotion Team Coordinator 
i Dronninglund samt sælgere i bla. Tyskland og Østrig, 
der alle brænder for at tilføre værdi og skabe ambitiøse 
resultater sammen med vores kunder. Vi ønsker nu at 
accelerere vores indsats på salgskampagner og søger en 
Sales Promotion Manager, der kan udvikle, planlægge 
og styre vores salgskampagner succesfuldt i mål.

Om jobbet
Din primære opgave bliver at udtænke, sammensætte, 
beregne, planlægge og gennemføre salgskampagner, 
der giver merafsætning og merindtjening på vores 
brand SütdiyarI. Dit arbejdsområde vil være tyrkisk/et-
niske købmandsbutikker og grossister i Tyskland. Du er 
naturligvis ikke alene om opgaven og vil kunne hente 
hjælp og sparring fra kolleger i salg og marketing.

Dine opgaver:
• Du gennemregner og sammensætter kampagne- 
 typer og planlægger perioder for gennemførsel
• Du præsenterer og afstemmer kampagneplaner  
 med de lokale sælgere og sikrer, at sælger og  
 kunde kender til kampagnemålene
• Du er praktikeren, der møder op ude i butikken  
 for at få din kampagne ”skudt i gang” og med 
 den helt rigtige placering i butikken
• Du står for den løbende kampagneopfølgning  
 med sælger og kunde samt afslutningsvis følger  
 op på kampagnen, med afrapportering til eks- 
 portdirektøren
• Du motiveres af 40-60 rejsedage om året, hvor   
 du besøger de interne sælgere i Tyskland
• I samarbejde med din leder, sikrer du kontinuer- 
 lig sortimentspleje af vores SütdiyarI produkter

Om dig
• Vi forestiller os, at du har en bachelor- eller  
 kandidatuddannelse indenfor marketing/salg
• Du har minimum 5 års praktisk erfaring med at  
 planlægge og gennemføre salgskampagner i  
 fødevaredetailhandelen
• Du er selvkørende, proaktiv og har et koordi- 
 neringsgen ud over det sædvanlige
• Du forstår at involvere interessenter fra marke- 
 ting, kommerciel udvikling, indkøb og mejerierne
• Dit drive er stort, så du både kan ”nørde” med  
 gennemregningsmodeller, kampagnemål og 
 planer samt implementere kampagnestrategi- 
 en hos kunder og sælgere, og have fokus på  
 opfølgning 

• Du har ordenssans, og danner dig hurtigt et overblik
• Du er involverende i din kommunikation, går forrest  
 og får følgeskab
• Du er verdensmester i at indsamle information og   
 idéer fra markedet, og får det omsat til konkrete  
 aktiviteter 
• Du er superbruger i MS Office pakken, særligt  
 Excel og Power Point, samt du behersker engelsk  
 og tysk i skrift og tale

Vi tilbyder
En spændende fuldtidsstilling med stor kontaktflade 
til kunder samt internt i organisationen. Du vil opleve 
frihed under ansvar, værdibaseret ledelse og generelt 
en stor imødekommenhed ift. at give dig den nødven-
dige faglige sparring i dagligdagen.  

En nyoprettet stilling, som du selv kan være med til 
at præge.

Vi giver dig en god introduktion til vores hvide oste-
verden og brandet SütdiyarI. 

Du vil fra dag ét opleve vores uhøjtidelige og nær-
værende arbejdsmiljø, hvor ejerskab, ansvarlighed, 
redelighed og resultater går hånd i hånd med høj 
arbejdsglæde.

Trænger du til et spil bordfodbold eller en skulder-
massage, så er det blot nogle af de personalegoder, vi 
tilbyder i NORDEX FOOD. Vi fejrer vores succeser og 
lærer af vores fejl, og så kan vi love dig, at du bliver 
en del af et NORDEX FOOD i rivende udvikling.

Lyder det som noget for dig?
Så send en kortfattet ansøgning og CV til 
job@nordex-food.dk med Att.: Morten Andreasen, 
Eksportdirektør, og mærket ”Sales Promotion Manager”. 

Da vi vurderer ansøgningerne løbende, ser vi frem til 
at modtage din ansøgning snarest muligt. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
kontakte Morten Andreasen på telefon 23683506.

Vi glæder os til at høre fra dig.


