
VI SØGER…
INTERNATIONAL 
SENIOR KEY ACCOUNT MANAGER
Northern Greens A/S vækster kraftigt og har et kæmpe uudnyttet 
eksportpotentiale. Derfor søges til vores hovedkvarter i Vejle en 
International Senior Key Account Manager.

Jobbet
Jobbet er meget selvstændigt og da det er en nyoprettet stilling i 
en vækstvirksomhed kan du i høj grad være med til at forme din 
egen hverdag og fremtidige karriere. Du vil blive en vigtig brik i 
vores stigende internationalisering af vores økologiske flydende urter 
primært uden for Europa. 

Med reference til vores detail salgsdirektør i Danmark vil dine 
primære arbejdsopgaver bestå af:
• Opbygning/forhandling af nye samarbejds-/distributøraftaler 

primært uden for Europa 
• Vedligeholdelse/udbygning af tildelte portefølje af eksisterende 

kunder/distributører 
• Nysalg og opbygning af nye kædeaftaler på nye markeder 

Rejseaktivitet 30-60 dage pr. år, herunder deltagelse i 
internationale messer

• Budgettering, forecast og opfølgning herunder kalkulationer

Personen
Du har solid erfaring fra eksportsalg og KAM-arbejde med en proven
track record, herunder identificering og opbygning af nye 
internationale samarbejds- og distributøraftaler. 
Du evner at begå dig i en dynamisk og innovativ virksomhed og 
motiveres af at skabe succes individuelt og sammen med resten af 
teamet. Du har en passion for salg og tænker på at skabe værdi for 
kunden i alt, hvad du foretager dig. 
Som person kan man sige om dig, at:
• Du er resultatorienteret og selvkørende med et ukueligt drive og 

engagement
• Du arbejder målrettet og fokuseret, og får afsluttet dine opgaver
• Du mestrer forhandlingsteknik og har en købmands næse for god 

forretning
• Du er beslutsom og vedholdende og bliver ved indtil du når dine 

mål
• Din personlighed skinner igennem som troværdig og entusiastisk
• Du er stærk på relationer og er ikke bange for at åbne nye døre       
• Du er international og rejsevant  
• Desuden er du flydende på engelsk i skrift og tale

Ansøgning
Lyder det interessant for dig, så send venligst din ansøgning til 
job.seniorkam@northern.dk senest den 15. august. For spørgsmål 
vedr. stillingen er du i uge 28 og uge 32 velkommen til at kontakte 
salgsdirektør detail Søren Terndrup Hansen på telefon 7625 0008. 

NORTHERN A/S
Food Innovation House
Lystholt Allé 3
7100 Vejle
www.northerngreens.dk

Om Northern Greens
Northern Greens er en 
eksportvirksomhed i 
frugt og grønt-
branchen, som 
gennem årene har 
oplevet stor vækst. Vi 
har kontor i Danmark 
og Spanien. 
Hovedkontoret er i 
Vejle, mens 
Plantemagerens kontor 
ligger i København. 
Produktion og lager er i 
Horsens.

Om Plantemageren
Plantemageren
startede som et 
gartneri. Du kender os 
måske fra Løvens Hule. 
Vi elsker urter og har 
gjort dem flydende, så 
man altid kan have 
dem lige ved hånden 
og give sin mad et friskt 
økologisk pift. 

Besøg vores 
hjemmeside:
northerngreens.dk og 
find os på Instagram: 
@flydendeurter
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