Er du vores nye salgs trainee ?
NoriDane Foods A/S handler med fødevarer i hele verden. Vi er 5 dobbelt Gazelle vinder og Norges
største importør af kød.
Lige nu søger vi til vores kontor i København en salgs trainee til vores oversøiske salgsaktiviteter med
tiltrædelse marts 2018
Hvad går jobbet ud på?
�
�
�
�

Du vil færdes i et internationalt miljø, da vi har kontorer i hele verden, og alt efter forløbets udvikling vil
der være mulighed for udenlandsrejser eller udstationering.
Du bliver del af en virksomhed i vækst, som giver dig masser af muligheder for at excellere, både
personligt og professionelt.
Du har kontakt til vores internationale kunder, samarbejdspartnere og leverandører.
Du bliver et stærkt led i vores team, og du vil på sigt kunne få stort ansvar for vores salgs aktiviteter på
de fransk talende markeder.

Du:
�
�
�
�

Er ambitiøs – i alt hvad du gør!
Er skarp og kvik – og ikke nødvendigvis "den boglige type"
Har gå-på-mod – og lader dig ikke slå ud
Er udadvendt og ’fremme i skoene’ – og også gerne rap i replikken
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Kan holde hovedet koldt, når det til tider går stærkt
Mestrer engelsk og fransk på højt niveau – både i skrift og tale

Til gengæld tilbyder vi:
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En 2-årig inhouse trainee-uddannelse
Grundig oplæring
Masser af udviklingsmuligheder
Frihed under ansvar
Egne ansvarsområder
Bonusordning

Hvad kan vi ellers fortælle?
�
�
�

Vi er en virksomhed med et ungt team og et ungt mind-set, og vi har det sjovt sammen.
Vi har fredagsbar og en attraktiv adresse i indre København tæt på Nyhavn.
Vi ansætter kun de bedste!

Noget for dig?
�
�

Send din ansøgning og CV senest 11januar til jobs@noridane.com mrk. ”salgs trainee”.
Derefter vil du modtage en invitationsmail, der fører dig videre til et par uddybende spørgsmål og
giver dig den unikke mulighed for at præsentere dig selv via video. Besvarelsen vil tage ca. 5 min og
er ikke obligatorisk for at gå videre i rekrutteringsforløbet.
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