STILLINGSANNONCE:

Er du klar til at blive vores nye bæredygtige

SALGSKONSULENT
KLS PurePrint har de seneste år oplevet en stor tilgang af nye kunder som ønsker bæredygtige emballager
og tryksager. Vi har derfor brug for flere medarbejdere, som vil med på rejsen.
Brænder du for bæredygtige emballageløsninger, nye initiativer og salgsstrategier? Og er du god til at
kommunikere, skabe relationer og forretning? Så er du måske vores nye kollega!
Jobbet:

•

Du skal planlægge og eksekvere salg af kundespecifikke løsninger til såvel nuværende som nye emballagekunder i tæt samarbejde med det øvrige salgsteam.

•
•

Du skal have gode samarbejdsevner, og du skal brænde for at udvikle nye bæredygtige grafiske løsninger.
Geografisk vil salget være i hele Danmark, men vores strategi har også fokus på markederne i de øvrige
nordiske lande.

Dine kompetencer:

•
•
•
•
•

Du er god til at kommunikere med kunder, og som person har du et højt drive.
Du har minimum 3-5 års erfaring med salg og kan sælge kundespecifikke projekter og løsninger.
Erfaring med emballage og den grafiske branche vil være en fordel men ikke et krav.
Du er struktureret, proaktiv og vedholdende i din arbejdsform.
Engelsk på forhandlingsniveau samt kendskab til norsk og svensk vil være en fordel.

Du får mulighed for:

•

At arbejde i en af Danmarks mest bæredygtige virksomheder med en stærk markedsposition og
en ambitiøs vækststrategi.

•
•
•

At have selvstændigt ansvar for en kundeportefølje

•

Fleksible arbejdstider med mulighed for hjemmearbejdsdage, pensionsordning, sundhedssikring,
feriefridage og sociale arrangementer.

At indgå i salgsteamet med direkte reference til Salgsdirektøren
At sætte dit præg på en dynamisk produktionsvirksomhed og være med til at skabe, udvikle og
fastholde vores gode kunderelationer.

Personlige egenskaber vi værdsætter:

•
•
•

Godt humør og teamplayer.
Struktureret og god til at bevare overblikket i travle perioder.
God til at tilegne dig ny viden.

Ansøgning og CV sendes til Jan Nielsen på jn@kls.dk – senest den 31. maj 2021.
Vi behandler ansøgningerne løbende.

KLS PurePrint er et af Danmarks største trykkerier, og vores vision er at være Verdens grønneste trykkeri. Vi producerer
tryksager og emballage der er biologisk nedbrydelige, og virksomheden er certificeret efter nogle af verdens mest ambitiøse
miljøstandarder, herunder er vi bl.a. det eneste trykkeri i Nordeuropa med en Cradle to Cradle certificering. Vi holder til på
Avedøre Holme i Hvidovre og har en afdeling i Århus.
Vores kunder tæller en række af de mest toneangivende virksomheder og organisationer indenfor bæredygtighed.
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