Jordbro 2022-09-16

Utesäljare, restaurang
Gourmet Food är en livsmedelsimportör och grossist. Vi förser Sverige med mat
från hela världen. Det som kännetecknar oss är vår snabbhet, vår breda kunskap
och ett stort engagemang. Nu söker vi en engagerad och driven utesäljare!
OM ROLLEN

I rollen som utesäljare kommer du primärt arbeta med att sälja och marknadsföra Gourmet Foods
produkter mot restauranger, där du utgår från Stockholm. Du ansvarar för försäljningsbudget och
har i uppgift att utveckla nya och existerande kunder. Du kommer att sälja på kampanjer, delta
på mässor, arrangera inspirations- och informationsträffar, följa upp och generera merförsäljning
till våra kunder. Din arbetsdag kommer präglas av högt tempo och breda kontaktytor.
En viktig del av ditt arbete består i att bygga och bibehålla goda och långsiktiga kundrelationer
samt att ansvara för kvalitativ distribution av Gourmet Foods sortiment. Du arbetar självständigt
och systematiskt med att kontakta kunderna i ditt distrikt.
OM DIG

Du är affärsdriven och har ett stort intresse för mat. Du brinner för försäljning och kundrelationer, samt har förmågan och viljan att avsluta affärer. Du tycker om att skapa nya relationer och
är orädd för att ta kontakt med nya och befintliga kunder.
Vi sätter stort värde på din personliga drivkraft, ditt engagemang och din vilja att skapa goda
resultat samt din förmåga att arbeta i team. Du ser dig själv och ditt arbete i ett större sammanhang även om du arbetar självständigt. Du är organiserad och planerar dina kundkontakter
för bästa utfall.
KVALIFIKATIONER

•
•
•
•
•

Erfarenhet från försäljning
Råvarukunskap
Erfarenhet från restaurangbranchen
Körkort, behörighet B
Goda kunskaper i Officepaketet

•
•

Talar och skriver svenska flytande
Lätt för att tala engelska

MERITERANDE

•
•

Erfarenhet av Microsoft NAV
Matintresse

MER OM OSS

På Gourmet Food är beslutsvägarna korta, intill säljavdelningen sitter inköp, här går det snabbt
att få svar på en fråga. På samma våning sitter marknad och ekonomi. En våning ner hittar du
vårt lager med alla våra fina råvaror.
Vi går under kollektivavtal Unionen och har utöver de försäkringarna en extra olycksfallsförsäkring genom EuroAccident. Vi erbjuder friskvårdstimme och har ett eget stort gym i anslutning
till kontoret.
ANSÖKAN

Låter det intressant? Skicka ditt CV och personligt brev till: jobb@gourmetfood.se redan idag!
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