
 

Om Valsemøllen A/S 

Valsemøllen er Danmarks førende mølle og har eksisteret siden 1899. I dag udvikler, formaler og sælger vi mel, gryn, 
blandinger, handelsvarer, frø og kerner m.m. på egne møller i Esbjerg, Køge og Svendborg til alt fra bagerier, 
storkøkkener, detailhandelen, bageriindustrien og eksport. Valsemøllen er FSSC-certificeret og beskæftiger i alt 130 
medarbejdere. I Køge er vi ca. 30 medarbejdere, som arbejder på vores mølle, pakkeri og kontor.   

Læs mere på: www.valsemollen-as.dk 

Valsemøllen A/S  •  Sandvadsvej 14  •  4600 Køge 

 

Salgskonsulent til detailbutikker på Sjælland 
Brænder du for at sælge gode produkter til detailhandlen, og har du erfaring med dette fra butik eller 
andre mærkevarefirmaer? Så er jobbet som salgskonsulent hos Valsemøllen måske noget for dig.  

Vi søger en selvstændig og struktureret salgskonsulent, der kan sælge vores mærkevareprodukter i detail 
butikker på Sjælland. Det er vigtigt, at du kan se muligheder i butikkerne og har erfaring inden for FMCG-
branchen. Vi søger en person, som har lyst til at være en del af dette, og som sammen med dine kollegaer i 
Jylland vil tage ansvaret for at repræsentere vores mærkevarer (Valsemøllen, Finax og Møllerens) ude i 
supermarkedskæderne. 

Har du lyst til at være med på en vækstrejse i en spændende og dynamisk virksomhed med kort vej fra ide til 
handling, så er jobbet måske noget for dig. 

Dine primære arbejdsopgaver og ansvarsområder bliver: 

• Ansvaret for eget distrikt, Sjælland 
• I samarbejde med dine kunder at optimere salget i butikken 
• Følge op/optimere kampagner 
• Dele best practice – både med dine kunder og dine kollegaer i det jyske 

Dig som person: 

• Har erfaring fra FMCG-branchen 
• Kan sælge og skabe vækst 
• Social og kan omgås alle typer mennesker  
• Arbejder struktureret, er serviceminded og ser positivt på de daglige udfordringer 
• Har flair for tal og interesse for IT 
• Har egen bil (godtgjort med kørepenge) 

Vi tilbyder: 

• En kreativ og alsidig stilling 
• Ansvar og selvstændighed 
• Arbejde i en mindre organisation, hvor hver enkelt medarbejder gør en forskel, hver dag 
• En solid og sund virksomhed med mange års historie 
• God lønpakke svarende til kvalifikationer 

Tiltrædelse: Efter aftale. 

Ansøgning sendes til e-mail: Kirsten Schubert, ksj@valsemollen.dk mærket ’Salgskonsulent Detail’ 

Ansøgningsfrist: Snarest muligt, vi vil løbende gennemgå indkommende ansøgninger og afholde samtaler.
  

http://www.valsemollen-as.dk/

