HOFF SA er et samvirkeselskap som er eid av 500 potetdyrkere. Selskapet omsetter for 450 mill.
kroner, har 150 ansatte og tar hånd om en tredel av landets potetproduksjon.
HOFF har fabrikker på Gjøvik i Oppland, Brumunddal i Hedmark, Sundnes i Nord Trøndelag og Klepp i
Rogaland. Hovedkontoret er på Gjøvik.
HOFF er i dagligvarehandelen markedsleder innen pommes frites og andre frosne potetprodukter
med merkene HOFF, HOFF Opphøgde Potteter og HOFF Liv Laga. HOFF produserer og selger i tillegg
en rekke potetbaserte produkter til industri og storhusholdning.

KAM - dagligvare
Trives du i salg og har en sterk drivkraft i å skape topp resultater sammen med kundene?
Vi søker en selvstendig, offensiv og resultatdrevet KAM som er god på å bygge langsiktige relasjoner.
Arbeidsoppgaver og ansvar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Budsjett- og resultatansvar for egne kunder
Utvikle og gjennomføre kundestrategi for egne kunder
Forberede og gjennomføre kundemøter, presentasjoner og forhandlinger
Utarbeide og følge opp aktivitetsplaner og kampanjer sammen med kjeder og partnere
Stillingen medfører en bred kontaktflate og tett samarbeid med marked og andre avdelinger
internt
Utvikle nye og ivareta eksisterende avtalekunder ved å skape gode og langsiktige relasjoner
Bidra til lønnsom vekst for både kunde og HOFF
Oppfølging av ytre salgsapparat

Kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Høyere relevant utdanning med gode resultater
Erfaring fra dagligvarebransjen er en fordel
Erfaring fra, og kunne vise til gode resultater fra en tilsvarende funksjon
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Gode analytiske ferdigheter
Kommersiell legning med god forståelse for tall og økonomi (liker å jobbe med tall)
Utadvendt og god til å bygge relasjoner
Strukturert og har høy grad av gjennomføringsevne
Kremmerånd, elske å selge og trives med å ha mange baller i luften
God generell IT-kompetanse

Generelt:
• Stillingen rapporter til salgsdirektør
• Arbeidssted er Gjøvik. En god del reisevirksomhet hovedsakelig til Oslo, må påregnes
For mer informasjon om stillingen, kontakt Ingeborg Flønes, tlf 417 92 360
Søknad m/CV sendes til: HR@hoff.no innen 02.01.2018

