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VI SÖKER MARKNADENS BÄSTA RESANDE SÄLJARE
INOM HÄST OCH RYTTARUTRUSTNING
RESANDE SÄLJARE – MED DRIV OCH PASSION 100% TILLSVIDARE
Företaget
Eldorado A/S är ett dynamisktoch mycket expansivt
familjeägt företag med huvudkontor i Haderslev, Danmark.
Företaget är ett av Skandinaviens ledande inköps- och
serviceföretag inom djurartiklar och ridutrustning. Eldorado-koncernen sysselsätter 110 personer och omfattar även
akvarie fabriken AkvaStabil. Vi designar tillverkar och säljer
idag våra egna varumärken Catago, Equipage och Horse
Guard. Vi distribuerar även toppvarumärkena Suedwind,
OneK, Casco, Neue Schule, Leovet och Parisol. Eldorado har
ett eget starkt säljteam i Danmark, Sverige och Norge samt
har agenter och distributörer i Europa och USA.
Vi söker en konkurrenskraftig och aktiv säljare som kan
skapa goda relationer!
Arbetar du strukturerat och kan hantera många uppgifter
samtidigt – utan att tappa överblicken och ge upp kvaliteten på ditt arbete? Är du utåtriktad, resultatorienterad och
redo att erbjuda en exceptionell service till våra kunder? Då
är du kanske nästa medlem i Eldorados passionerade team!
Din uppgift blir att serva kunder inom vårt stora sortiment
av ridutrustning på primärt den svenska marknaden samt
en del i Norge. Du skall utöka samarbetet med befintliga
kunder samt bygga nya relationer.
Du kommer att vara en del av ett mycket engagerat team
som ger dig fullt stöd. Du kommer arbeta i en spännande
bransch och ett växande företag med försäljning och service av några av branschens bästa varumärken.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Försäljning via besök med främst befintliga kunder
• Kundservice och orderhandtering
• Utöka samarbetet med befintliga kunder samt bygga
nya relationer
• Stödja kundbehov och se lösningar som skapar
win/win situationer
• Uppnå försäljningsbudget
• Vara med att utveckla nya produkter
• Delta på mässor, hästtävlingar, evenemang, försäljnings- 		
och marknadsföringsaktiviteter hemma och utomlands

Kvalifikationer:
• Har erfarenhet av försäljning
• Strukturerad och självständig
• God kunskap inom häst och hästutrustning
• Trivs med att ha många bollar i luften
• Initiativrik, kreativ och flexibel
• Resultatorienterad och självmotiverande
• Ha ett högt driv, energinivå, engagemang samt uppskatta
livet på vägen
• Sätta stort värde i sitt arbete och gör det med en
stor dos humor
• Tala och skriva flytande svenska samt ha en god förståelse
för Engelska och Norska
• Meriterande är erfarenhet från detaljhandel eller jobbat 		
som resandesäljare
Vi erbjuder dig
Ett självständigt jobb i ett spännande och dynamiskt företag,
där vi arbetar med vårt hjärta och har en stor ambitionsnivå
för framtida tillväxt. Du får möjlighet att påverka din egen
arbetsdag och påverka de framtida försäljningsinsatserna.
Vår vardag präglas av en hög aktivitetsnivå och en informell
ton, där det inte är långt från idé till handling.
Lön förhandlas individuellt och genom kvalifikationer.
Vi tror att du bor i mellan Sverige
Övrigt
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Omfattning: heltid, 6 månaders provanställning.
Lön: fast lön enligt överenskommelse
Bil: Förmånsbil
Du refererar till försäljningschef, Christian K. Olsen. Du
kommer dock att sparras dagligen av Magnus Johansson.
Välkommen med din av ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag är 2021-05-20.
Din ansökan skickar du till:
Eldorado A/S
Christian K. Olsen,
cko@eldorado.dk
Tel. +45 53 55 96 17
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