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Til vores salgsdistrikt Sjælland, søger vi en On-Trade salgskonsulent, med tiltrædelse 
snarest muligt. Du vil blive en del af en spændende arbejdsplads med mange mulig- 
heder for, at være med til at udvikle virksomheden og ikke mindst dig selv.

I salgs- og marketingsafdelingen er der masser af aktivitet og du vil få stor kontaktflade 
med forskellige mennesker, både internt og eksternt på Bryggeriet Vestfyen. Du vil indgå  
i et mindre team af passionerede, dygtige og hjælpsomme kollegaer, i et til tider hektisk 
miljø. Du vil få ansvaret for, at videreudvikle samarbejdet med eksisterende kunder,  
samt at sikre fortsat kundevækst i den definerede geografi.  

 

 

Har ovenstående vakt din interesse, så send din ansøgning samt CV til Dorthe Kildal 
Johannsen på dkj@bvmail.dk. Vi ønsker ansættelse hurtigst muligt, så send derfor  
din ansøgning med det samme.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Stillingen refererer til On-Trade chef Morten Harlou og har du spørgsmål til stillingen,  
er du meget velkommen til at kontakte Morten på tlf. 54 55 14 22. 

Dine arbejdsopgaver:
•  Ansvar for definerede og nye  

On-Trade kunder.

•  Deltagelse og afholdelse af kundemøder, 
messer og andre relaterede aktiviteter.

•  Koordinering og opfølgning på  
kundehenvendelser.

•  Implementering af materialer og  
produkter i forbindelse med salgsture.

•  Koordinering og afholdelse af byggemøder 
i forbindelse med fadølsinstallationer.

Hvem er du?
•  Du er en super dygtig sælger, som kender 

til alle elementerne indenfor On-Trade.
•  Du har fingeren på pulsen indenfor  

gamle og nye øl trends.
•  Du er struktureret og formår at holde  

hovedet koldt i pressede situationer.
•  Du er købmand til fingerspidserne og  

ser altid muligheder i et samarbejde.
•  Du har teknisk forståelse og snilde  

indenfor udstyr og installationer.
•  Du arbejder professionelt og arbejder  

som ambassadør for virksomheden.
•  Du har kendskab til FMCG og gerne  

fra lignende stilling, dog ikke et krav.
•  Kendskab til Officepakken,  

PowerPoint & Excel.

A/S Bryggeriet Vestfyen 
søger en On-Trade Salgskonsulent til København
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A/S Bryggeriet Vestfyen er et stolt og selvstændigt bryggeri, som har brygget øl siden 1885.  
I mere end 130 år er vores øl gået under navnet Vestfyen, det gør de stadig. I dag har vi også en række 

andre smagfulde brands som Willemoes, Bryggeriet Frejdahl, Jolly Cola, Indslev & Ugly Duck.  
Bryggeriet ligger i Assens. 

Vores navn lyder lille og lokalt, men vi er faktisk Danmarks 4. største bryggeri.  
Siden 1885 er vores produktion vokset og vi producerer nu øl og vand til egne brands  

samt til private label, hvilket gør os til en af Danmarks største producenter af specialøl.


