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Nutrimin søger salgskonsulent til vores kvægkunder 

Salg af produkter til kvægkunder, primært i Jylland, med fokus på mineraler og 
mælkepulver. 

Nutrimin søger en fagligt stærk salgskonsulent, der brænder for godt købmandskab og lysten til 
at indgå i et dynamisk salgsteam. Jobbet indbefatter tæt samarbejde med det øvrige kvægteam 
og Nutrimins forhandlernet. Salgsrollen omfatter foruden salg af kvægrelaterede produkter, 
også udarbejdelse af tilbud, kontrakter samt opfølgning på disse. Derudover er du med til at 
tegne profilen for Nutrimins kvægafdeling i samarbejde med det øvrige team.  

Faglige kvalifikationer 

• Du har flair for godt købmandskab og kan omsætte din viden til værdi for kunden 
• Du er uddannet landmand (kvæg), agrar/teknolog eller lign. 
• Du har evt. en baggrund inden for foderstofbranchen, rådgivning eller anden relevant branche 

med tilknytning til danske mælke- og kalveproducenter 
• Du er velformuleret i både skrift og tale, fornuftige engelsk- og evt. tyskkundskaber er en 

fordel. 

Personlige kvalifikationer 

• Du er en god kollega 
• Du kan arbejde selvstændigt og er selvmotiverende  
• Du har et højt aktivitetsniveau og trives i et travlt og positivt miljø 
• Du er proaktiv, opsøgende og målrettet 
• Du er tillidsvækkende og troværdig med god situationsfornemmelse 
• Du har gennemslagskraft og sans for forhandling 
• Du er en god ambassadør for Nutrimins værdier – Makkerskab, kundskab og købmandskab 

Vi tilbyder 

• En stilling, hvor du primært møder ind på vores kontor i Ans. På dage med kundebesøg 
arbejder du hjemmefra og ellers efter aftale. 

• En virksomhed med et åbent, uformelt og dynamisk arbejdsmiljø  
• Et spændende job med gode udviklingsmuligheder samt planlægning af egen arbejdsdag 
• En bred kontaktflade - internt og eksternt 
• En attraktiv gage efter kvalifikationer samt pensionsordning og sundhedssikring 

 
• Tiltrædelse af stillingen er pr. 1/7 eller efter nærmere aftale  
• Ansøgningsfristen er den 20. juni 2021.  

 
Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte salgsdirektør, Torben Nielsen, på 
tlf. 29260080 eller mail tn@nutrimin.dk. Vi behandler ansøgningerne fortroligt og løbende. 
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