Har du lyst til at sælge og udvikle kvalitetsfoder? Så er du måske én af vores nye erfarne
produktkonsulenter
Vestjyllands Andel vækster og søger derfor 2 nye kolleger til grisegruppen. Gruppen består i dag af 8 medarbejdere i
salgs- og produktafdelingen, der servicerer vores kunder i hele Jylland og Fyn.

1. Produktkonsulent til kundesalg- og rådgivning samt opsøgende salg Stillingen er besat
Jobbet
Du får et selvstændigt arbejdsområde med en eksisterende kundedatabase, der skal rådgives, besøges og udbygges
via opsøgende salg til nye kunder. Samtidig bliver du en aktiv del af vores salgsgruppe, hvor sparring er et nøgleord.
Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling, hvor du via din kvalificerede rådgivning og service skaber
merværdi for dine kunder.
Kvalifikationer
Du har erfaring fra et tilsvarende job i en relateret branche eller fra en rådgivningsvirksomhed og er fagligt
kompetent i griseproduktion med tilhørende varegrupper. Med en bred kontaktflade vægter vi, at du er udadvendt
og har gode kommunikations- og samarbejdsevner. Som person er du endvidere positiv, initiativrig og
serviceminded, og er i besiddelse af godt købmandskab.

2. Produktkonsulent til kundevejledning og med flair for optimering af grisefoder
Jobbet
Du får et selvstændigt arbejdsområde med optimering af grisefoder samt kundevejledning. Endvidere vil du
medvirke til at implementere ny viden i vores produktsortiment i samarbejde med gruppen. Vi tilbyder en
spændende og udfordrende stilling i en udviklingsorienteret virksomhed med et godt kollegialt arbejdsklima.
Kvalifikationer
Du har erfaring fra et tilsvarende job i en relateret branche eller som rådgiver, evt. fra en rådgivningsvirksomhed. Du
har kendskab til foder og griseproduktion. Endvidere har du flair for nytænkning og en helhedsorienteret tilgang til
løsninger. Som person er du udadvendt, serviceminded og taler kundernes sprog.
--Har du spørgsmål til de to stillinger er du velkommen til at kontakte Salgschef Brian Agerbo (Stilling 1.) på mobil 2338
9138 eller Produktchef Torben Jensen (Stilling 2.) på mobil 2338 9140. Eller send os din ansøgning og dit CV hurtigst
muligt på ansogning@vja.dk mærket ”Stilling 1.” eller ”Stilling 2.” Vi behandler ansøgninger, og indkalder til samtale,
løbende.

Vestjyllands Andel er altid på udkig efter unge talenter og modtager gerne uopfordrede ansøgninger.
Vestjyllands Andel er en moderne andelsvirksomhed, som kontinuerligt udvikler vores koncepter i tæt samspil med
kunderne. Kvalitet og partnerskab er nøgleord. Knowhow er vores vigtigste konkurrenceparameter og vi anvender
den nyeste viden om produkter, deres virkning og værdi til gavn for kunder i både ind- og udland. Vi har praktisk
gennemslagskraft i et medarbejderteam, hvor alle løfter i flok. Vestjyllands Andel beskæftiger 180 medarbejdere.

