
	

 

 

 

Key Account Manager til succesrig virksomhed inden for flavours til Food & Beverages   

A/S Einar Willumsen er en velkonsolideret virksomhed, og som resultat af en fortsat ambitiøs 
vækststrategi søges der nu en engageret Key Account Manager. Du får ansvar for B2B-salg af 
flavours og compounds til primært drikkevareindustrien i Norden  

Med udgangspunkt i et velfungerende team af kompetente og entusiastiske kollegaer, kan du 
forvente professionel teknisk support under hele salgsprocessen. Med ansvar for eget salgs-
budget, genererer du mersalg og positive resultater hos dine kunder, ligesom du har en vigtig 
rolle i at bibeholde og udvide Einar Willumsens stærke kunderelationer og markedsposition in-
den for drikkevareindustrien. 

Nøgleopgaver: 

• Styrke relationen til eksisterende kunder og skabe relationer til attraktive nye kunder 
• Planlægge og afholde salgsmøder og præsentationer med det formål at afdække kun-

dens behov og identificere nye projekter 
• Drive kundeprojekter i tæt samarbejde med R&D og produktion samt sikre succesfuld 

levering af den rigtige løsning 
• Indsamle og formidle markedstrends samt være en innovativ sparringspartner for  kun-

der såvel som kollegaer  

Du har formodentligt erfaring med B2B-salg til drikkevareindustrien eller fra en drikkevare pro-
ducent og har et vist teknisk kendskab til eller interesse for fødevareingredienser til Food & 
Beverages. Direkte erfaring med  flavours vil være et ekstra plus.  

Dine kommercielle færdigheder bruger du i forhandlingssituationer, og når der skal beregnes 
og aftales priser. Med dit smittende engagement skaber du gode relationer både internt såvel 
som eksternt. Du  kan med kreativitet samt kendskab til virksomhedens produkt palette og 
kerne kompetencer skabe åbninger hos nye såvel som eksisterende kunder. Du er god til at 
skabe salgsmæssig fremdrift og kan få lukket ordren, selvom salgsprocessen ofte er lang. 

Som person er du udadvendt, energisk og positiv, du er god til at motivere dig selv og er åben 
og imødekommende. Endvidere er du god til at præsentere og samtidig god til at lytte. 

Vi tilbyder en spændende stilling med gode udviklingsmuligheder i en kultur, hvor der er højt til 
loftet, frihed under ansvar og kort fra beslutning til handling.  Du får en konkurrencedygtig 
lønpakke med firmabil, pension og sundhedsforsikring. 

A/S Einar Willumsen er en moderne leverandør af flavours og compounds til den skandinaviske 
og internationale Food & Beverage industri. Virksomheden har eksisteret i mere end 100 år og 
har gennem tiden opbygget et veletableret navn og loyale kunder. Virksomheden har hoved-
kontoret i Danmark.  

Hvis du er interesseret i stillingen, så send din ansøgning sammen med dit CV til Kerstin An-
dersson, vores HR Manager, kan@ewflavours.com 

Har du spørgsmål til jobbet så kontakt vor Sales & Marketing Director, Bodil Degn Stockmann,  
+45 24800333. 
 

  

 

 


