
   

                               
 

Salgs- og kampagnekoordinator 

Bryggeriet Vestfyen er i rivende udvikling og mangler en proaktiv Salgs- & Kampagnekoordinator. Du bliver 

en del af en moderne arbejdsplads, hvor alle arbejder selvstændigt og ansvarsfuldt. Vi har en uformel om-

gangstone og en organisation der er præget af at der er højt til loftet, og kort vej til beslutningstagerne.  

Hos A/S Bryggeriet Vestfyen får du mulighed for at blive en del af en international arbejdsplads med 100 

kollegaer, der er dedikerede og brænder for at gøre en forskel inden for drikkevarer i Europa. 

Dine arbejdsopgaver vil omfatte: 

◾ Oprette og vedligeholde produkter i vores IT-systemer (M3 og GS1). 

◾ Daglig dialog med kunder og leverandører. 

◾ Vareindmeldelser til kunder i GS1 system. 

◾ Udfylde vareindmeldelsesskemaer til kunderne. 

◾ Advisering og koordinering af kampagner med kunder. 

◾ Opfølgning på kampagneeffektivitet. 

◾ Udarbejde kundepræsentationer. 

◾ Analyse af salgstal. 

◾ Salgsback-up for salgschefer. 

◾ Deltage i kundemøder. 

◾ Deltage i projektopgaver 

Hvem er du: 

Du trives i en travl og koordinerende rolle hvor du har mange bolde i luften. Du nyder at arbejde med konkret 

opgaveløsning og er hurtig til at eksekvere – uden at gå på kompromis med kvaliteten. Du skaber hurtigt et 

stort netværk og er vant til at samarbejde og kommunikere med kollegaer på mange niveauer. Du har øje for 

detaljen og er god til at strukturere dine opgaver og deadlines, så de nås til tiden. 

Du begår dig hjemmevant på dansk og engelsk på både skrift og i tale. Det er desuden vigtigt at du er bevidst 

om, at det samarbejde og trivsel der i dagligdagen skabes i virksomheden, har stor betydning for vores fælles 

engagement. 

Du har bopæl maksimum 45 minutter fra Bryggeriet i Assens. 



   

                               
 

Kvalifikationer 

Du har en relevant merkantil uddannelse og kommer måske fra en lignende stilling som koordinator i et 

internationalt miljø. Ingen fastlagte krav til uddannelse, men erfaring fra drikke eller fødevarebranchen vil 

være en fordel. Du er rutineret bruger af Office pakken. 

Som person kan man sige om dig, at: 

◾ Du trives i et hektisk arbejdsmiljø, hvor du arbejder omhyggeligt og struktureret 

◾ Du tager beslutninger og kommunikerer dem til teamet 

◾ Du trives med dedikerede kollegaer, som tager stort ejerskab for afdelingens opgaver 

◾ Du kan lide at arbejde med komplekse opgaver og har lidt af et detektivblik for detaljerne 

◾ Du er vant til at bevare overblikket også ved korte deadlines 

◾ Du har gode evner for prioritering og systematisk opgaveløsning med kunden i fokus 

◾ Du er lidt af en problemløser og kan tænke ud af boksen, med respekt for de eksisterende processer 

◾ Du tager ejerskab for dine opgaver og kunder samt vægter et godt teamwork 

◾ Du er omstillingsparat og vant til at styre flere sager ad gangen 

Ansøgning: 

Har du spørgsmål til stillingen som ikke er nævnt i stillingsopslaget, er du meget velkommen til at kontakte 

Salgsdirektør Thomas Hald Blouner på tlf.: 40 48 55 99. 

Vi behandler ansøgninger løbende, og opfordre dig til at sende din ansøgning så hurtigt som muligt. Stillingen 

er på fuld tid og aflønnes efter kvalifikationer. Tiltrædelse ønskes snarest muligt. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Ansøgning skal ske via linket her. 

Vi tager ikke imod ansøgninger sendt på mail. 

Om A/S Bryggeriet Vestfyen 

A/S Bryggeriet Vestfyen startede som et lille lokalt bryggeri i Assens på Vestfyn i 1885. Over de seneste 135 

år har bryggeriet udvidet både produktion, faciliteter og sortiment med øl og sodavand til egne brands og til 

private label, og råder nu over 25.000 m2 fordelt på to lokationer på Fyn. Med en række brands som Wille-

moes, Bryggeriet Frejdahl, Indslev Bryggeri, Ugly Duck Brewing Co. og Jolly Cola er vi i dag et af Danmarks 

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=257&departmentId=21993&ProjectId=188156&MediaId=59


   

                               
 

største bryggerier og producenter af specialøl. Bryggeriet holder stadig til i de samme bygninger i Assens, 

men har siden 2021 været ejet af den finske bryggerikoncern, Olvi Group, som opererer i Norden og Balti-

kum med egne bryggerier og tapperier, og eksporterer produkter til hele verden. 


