
Ambitiøs sælger søges  
til Nordic Catering
Om os
Nordic Catering er en del af koncernen Nordic Solution A/S, der udover Nordic Catering også ejer Nordic 
Event, After Work Arrangement samt Siteworks. Koncernen driver desuden to store event- og  
konferencesteder i København – Marketenderiet og Montagehallen.

Nordic Catering serverer årligt 400.000 måltider til erhvervslivet i København, og vi har ambitioner om at 
øge dette antal betydeligt, henover de kommende år.

Om jobbet
Til at hjælpe os med dette søger vi en ambitiøs sælger, der har lyst til at arbejde i en virksomhed, der er i 
rivende udvikling indenfor 3 produktområder:

• Frokost 
• Convenience food
• Catering og selskabsmad

Det vil især blive sælgerens opgave at udbrede kendskabet til og sælge vores helt nye convenience linje.
Salget vil være en kombination af opsøgende salg, samt henvendelser fra nuværende og potentielt nye  
kunder.

Om dig
Du er sælger med et højt drive og drives af målbare resultater. Du har som minimum nogle års dokumenteret 
salgserfaring, og så har du en naturlig interesse for god mad.
Du kan begå dig på alle niveauer, da salget af vores produkter henvender sig dels til det strategiske som 
operationelle niveau hos kunderne. 

Vi tilbyder
• At være en del af en virksomhed der løbende udvikler på nye såvel som eksisterende produkter
• God fast løn samt provision uden loft
• Pension, helbredssikring og en god kantineordning
• 40 dedikerede kollegaer på en spændende beliggenhed – Marketenderiet i Valby

Ansøgning
Hvis du kan se dig selv i ovenstående, så hører vi gerne fra dig hurtigst muligt. Send en motiveret ansøgning 
og CV på job-salg@nordicsolution.dk og har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til  
Bo Mertins på tlf. 3638 0300 

Ansøgningsfristen er den 15.06.2017 og vi holder samtaler løbende. 
Vi ønsker stillingen besat pr. 1. august 2017, men venter gerne på den rigtige.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. 
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