BioNutria udvider og søger
Ambitiøs og fagligt meget kompetent Agronom, Agrarøkonom
eller Jordbrugsteknolog som salgs- og rådgivningskonsulent til
landbrugsmarkedet i det sydlige Jylland og Nordtyskland
Hvem er BioNutria
BioNutria udvikler, producerer og leverer flydende gødninger, mikronæringsstoffer og additiver til landbruget, golfbaner, stadions samt det private marked. Vi har et stærkt brand samt en enkel forretningsform, hvor vi prioriterer handel direkte fra fabrik til vore kunder. Vi sælger vore produkter i mere end
10 lande.
Vort salg af mikronæringsstoffer og additiver til landbruget er i stor vækst – både i Danmark og i udlandet. Derfor søger vi en dygtig og ambitiøs salgs- og rådgivningskonsulent, der kan indgå i vores
Agroteam.
Vi foretrækker, at vores nye medarbejder har salgserfaring fra en lignende stilling i f.eks. grovvaresektoren/den grønne sektor og/eller har ledelseserfaring fra et større landbrug i Danmark eller Østeuropa.

Du har:

• Lyst, interesse og evne til at servicere professionelle landmænd i Danmark og i udlandet. Du skal
servicere vore nuværende kunder og i meget høj grad arbejde med opsøgende salg

Du har f.eks.:

• Lyst, interesse og evne til at servicere professionelle landmænd i den sydlige del af Jylland og Nordtyskland. Du skal servicere vore nuværende kunder og i meget høj grad arbejde med opsøgende salg
Du har f.eks.:
• Stor erfaring i salg og rådgivning fra en lignende stilling i f.eks. grovvaresektoren/den grønne sektor.
• En uddannelse som Agrarøkonom, Jordbrugsteknolog eller Agronom.
• Særdeles gode sprogkundskaber i tysk og meget gerne engelsk.
Du arbejder ud fra din bopæl, hvilket betyder at:
• Du selvstændigt skal planlægge og prioritere dit arbejde.
• Din geografiske placering er i den sydlige del af Jylland.

Vi tilbyder

• En spændende hverdag – du selv planlægger – med kontakt til professionelle kunder fra landbrugsmarkedet.
• En fleksibel stilling med stor frihed under ansvar.
• Attraktiv løn der matcher vore krav
Tiltrædelse snarest, men vi venter gerne på den rette person

Søg stillingen

Ønskes yderligere information om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte direktør Ove
Andersen på tlf. +45 20 43 90 87 eller mail: bio@bionutria.dk. Eller agrochef Jens Erik Pust på tlf. +45 28
80 90 86 eller mail: pust@bionutria.dk.
Send din ansøgning til bio@bionutria.dk hurtigst muligt. Vi ansætter, når vi har fundet det rette match.
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