Försäljningschef till Di Luca & Di Luca
Har du en gedigen förståelse för FMCG och förmågan att göra affärer, är en skicklig ledare
som vill vara en del av ett företag som arbetar utifrån devisen att mat är kärlek? Då vill vi
gärna att du söker tjänsten som Försäljningschef hos oss!
Din roll
Som Försäljningschef leder och utvecklar du försäljningsavdelningen genom ett tydligt och
coachande förhållningssätt. Du säkerställer lönsamma affärer och goda relationer med
kunder. Du har budget- och resultatansvar, är aktiv i företagets ledningsgrupp samt
rapporterar till Business Operations Manager.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och utveckla försäljningsavdelningen
• Upprätta och genomföra affärsplaner
• Stärka och utveckla kundrelationer och representera företaget i olika sammanhang
• Initiera och delta i olika utvecklingsfrågor
• Säkerställa att försäljningsvolymer/prognoser når berörda funktioner
• Omvärldsbevaka
• Rapportera KPI:er enligt affärsplanen
• Kontinuerlig uppföljning med vår samarbetspartner
• Medverka på säljkonferenser
Om dig
Du har en akademisk examen från universitetet eller motsvarade och minst 5 års erfarenhet
som ledare från en sälj eller marknadsorganisation inom FMCG branschen. Vidare har du
mycket goda kunskaper i förhandlingsteknik och avtalsskrivande. Svenska och engelska
hanterar du väl i både tal och skrift. Du har god insikt i Category Management och vi ser
gärna att du har erfarenhet från Foodservice.
Som person är du analytisk och strukturerad med förmågan att skapa goda relationer. Du
har ett coachande och tydligt ledarskap med fokus på utveckling. Hos oss står den goda maten i
centrum så vi ser att du har ett genuint intresse för mat

Om Di Luca & Di Luca
Familjeföretaget Di Luca & Di Luca grundades 1971 av Fernando Di Luca – italienaren som
tog olivoljan, pastan och kunskapen om medelhavsmaten till Sverige. Di Luca & Di Luca
utvecklar och säljer mat från Italien och länderna kring Medelhavet, under det egna
varumärket Zeta, samt ett antal starka agentursvarumärken. Företaget omsatte 2017 drygt
900 miljoner kronor. Di Luca & Di Luca ägs av familjen Di Luca och är en del av koncernen

Gruppo Di Luca där vinimportören Enjoy Wine & Spirits AB samt restaurangverksamheten
Deli Di Luca ingår. Läs gärna mer på www.diluca.se
Intresserad?
Om du är intresserad vänligen kontakta Mats Bejmyr 0705-48 48 81 eller
mats.bejmyr@movementselect.se på Movement Select som vi samarbetar med i denna
rekrytering.

