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Bøgetorp søger Salgschef til EFI Esbjerg 

Til Esbjerg Fiskernes Indkøb (EFI) søges en stærk salgschef, som kan bidrage til vækst og 
udvikling af EFI, som er en velkonsolideret virksomhed med over 100 år på bagen.  

Du skal have potentiale til at overtage posten som direktør for virksomheden. 

I dag henvender EFI sig til en bred kundegruppe primært B2B via butik, direkte salg og 
web shop.  

Vi søger en resultatorienteret salgschef med solid erfaring indenfor salg og marketing især 
med dokumenterede salgsresultater fra alle faser af B2B. 

Du skal især fokusere på: 

• Udvikling af salgs- og marketingstrategien 

• Direkte salg og kundebesøg 

• Vækst og indtjening 

Vi tilbyder en spændende stilling med muligheder for personlig udvikling. Der tilbydes en 
attraktiv lønpakke med resultatafhængig bonus. 

Stillingen tiltrædes snarest.  

Der er tale om en udfordrende og spændende stilling i en professionel, ambitiøs og 
veldrevet virksomhed indenfor B2B/B2C salg. 

Arbejdsstedet vil være Esbjerg.  

Den rette person vil kunne få stor indflydelse på virksomhedens udvikling og vil få 
mulighed for at vokse ind i stillingen som leder af virksomheden. 

Send ansøgning, CV og relevante bilag til job1908@bogetorp.com 

Få yderligere informationer om stillingen hos Bøgetorp på www.bogetorp.com eller ved at 
kontakte Chefkonsulent, Jørgen R. Sørensen på telefon +45 40 78 33 50 eller Partner Leo 
Bøgeholm Madsen på telefon +45 21 45 07 27. 

Se www.efi-esbjerg.dk og www.bogetorp.com 

Se profil for virksomhed, job og kandidat nedenfor 

 

 

http://www.efi-esbjerg.dk/
http://www.bogetorp.com/
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Virksomheden 

EFI startede som indkøbsforening ejet af fiskerne i Esbjerg for 100 år siden. En 
virksomhed, hvor fiskerne kunne finde alle de varer, de skulle bruge og til de rigtige priser. 

I dag henvender virksomheden sig i ligeså høj grad til de private kunder som til 
virksomheder, og der er både en fysisk butik samt en netbutik. 
 

Bestyrelsen i EFI har besluttet, at salget i langt højere grad skal rettes mod 
erhvervssegmentet. For at realisere det mål er det afgørende at leve op til det erklærede 
mål om at være de bedste på service-/prisperformance. Der er potentiale til at udbygge 
EFI’s position og omsætning på erhvervskundesegmentet. 

Virksomheden er profitabel og der er p.t. 7 ansatte. 

 
Butikken rummer mere end 7.000 varenumre. 

Ledelsen ligger i dag ved forretningsføreren, som i tæt samarbejde med bestyrelsen har 
det overordnede ansvar for virksomhedens udvikling. 

 

Jobprofil 

 

Titel: Salgschef/Sales Manager 

Reference til: Forretningsfører / bestyrelse 

Overordnede 
nøgleområder 

• Det gennemførende salg  

• Salg og marketing af virksomhedens produkter 

• Salgsstrategien – overordnet 

• Salgsstrategi pr. kundesegment 

• Pris og sortimentsstrategi 

• Udvikling af salgskampagner 

• Eksekvering af salg og kampagner 

• Opfølgning på salg og marketing = læring 

• Daglig ledelse af virksomheden – på relativ kort sigt 
 
                       =>=> 
 

• Øge omsætningen og indtjeningen markant 
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Eksterne 
relationer: 

• B2B Kunder 
• Eksterne leverandører 

Interne relationer: 

 

 

• Bestyrelsen 

• Forretningsfører 

• Lager og logistisk 

• Butikspersonale 
• Øvrigt personale 

Arbejdssted: Esbjerg   

 

Lønniveau: Forhandles individuelt + pension mv. 
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Kandidatprofil 
 

Uddannelse: HD, Markedsøkonom eller lignende 

Erfaring med/krav:           

 

• Dokumenterede salgsresultater  

• Salg og især B2B Salg 

• WEB Baseret salg & marketing 

• Kampagneudvikling 

• Eksekvering af kampagner 

• Kampagneopfølgning 
• IT som bruger (Office og Navision) 

Sprog: 

 

• Dansk i skrift og tale 

• Engelsk i skrift og tale 

Personen: 

 

• Personligt drive & resultatorienteret 

• Arbejdsom 

• Stamina 

• En rigtig god købmand 

• Tænker på tværs og i helheder 

• Selvkørende – men samtidig teamspiller 

• Du ønsker og kan samarbejde på alle niveauer 

• Du har naturlig autoritet, og skaber tillid og positive 

relationer 

• Du er åben og tydelig i din kommunikation 

Bopæl:  

 

Esbjerg +/- 50 km 

 


