
Isenkramsælger med god energi til det professionelle køkken 

KEN STORKØKKEN A/S 

Vi søger en udadvendt intern isenkramsælger, som refererer til vores salgsleder. 
En sælger med godt humør, god energi og som har lyst til at kører på landevejen enkelte dage om ugen. 
Du kan byde ind med idéer og inspiration til vores nuværende og kommende kunders ønsker; og gøre det 
med et smil. 

Dit ansvar vil bl.a. blive: 

• At sælge isenkram til det professionelle marked (Kantiner, Restauranter, Caféer, Hoteller, offentlige 
sektor) via telefon, inhouse og enkelte dage i ugen være på landevejen og besøge kunderne.

• At have kontakten til kunderne, vi samarbejder med, omkring isenkram. 

Dine kvalifikationer er: 

• Åben personlighed, som har let til god og naturlig kundekontakt
• God til at formulere dig i skrift og særdeleshed tale
• Selvstændig, men samtidig en aktiv holdspiller
• Drevet af at opnå gode resultater og blive målt på dem
• God til at håndtere mange bolde i luften
• God forståelse og erfaring med IT
• Gerne brancheerfaring, som tjener, isenkramsælger etc.
• Let til smil og er af natur glad og positiv
• Kreativ og har interesse for trend indenfor isenkram 

Vi tilbyder dig: 

Hos KEN STORKØKKEN vægter vi et åbent og socialt arbejdsmiljø højere end de fleste.  
Der skal være plads til småsnak om andet end arbejde. Det er ikke fordi, vi ikke laver noget - vi har 
heldigvis meget travlt – vi vil, at det at have travlt, går hånd i hånd med en god arbejdsdag. Vi går altid 
efter at vinde og går gerne en ekstra mil for at komme i mål. Vores firmakultur er præget af indflydelse på 
egne ansvarsområder og lysten til at gøre en forskel, hvilket vi mener, er en af nøglerne til vores succes. 
Du kan i høj grad være med til at sætte dit præg på stillingen, og din personlige udvikling. 

Lyder stillingen som noget for dig, og mener du, at du har, hvad der skal til, så kan vi næsten ikke vente 
med at høre fra dig! 

Send en ansøgning pr. mail hurtigst muligt og senest den 8. dec. 2017 til: 
lkk@kenstorkoekken.dk  

KEN STORKØKKEN A/S, Runetoften 15, 8210 Århus V 
Telefon: 86248400 Att.: Louise Kristensen 

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Salgsleder Christel Malmros på mail: 

cmc@kenstorkoekken.dk 



Tiltrædelse: 1. februar 2018 

Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt. 
Vi glæder os til at høre fra dig.  

KEN STORKØKKEN A/S er med en trecifret millionomsætning blandt de førende i branchen. Vores mission er at 
sikre kunden optimal funktionalitet i det professionelle køkken via en professionel, individuel rådgivning og et bredt 
program af kvalitetsbaserede produkter og serviceydelser. Blandt andet egen serviceorganisation med 40 
serviceteknikere fordelt over hele landet. Lær os bedre at kende på: www.kenstorkoekken.dk.  

KEN STORKØKKEN A/S er en del af KEN-koncernen: www.ken.dk. 


