AB Neo A/S søger en Area Sales Manager med drive!
Kan du skabe succes for svineproducenter?
Tiltrædelse: Hurtigst muligt
AB Neo A/S er kendt for udviklingen af produkter som AlphaSoy, Cellpro, DanMilk og mælkesystemet
Pump’n’Grow. Senest har vi genintroduceret det populære Primary Diets foderkoncept. Målet er at
udfordre den traditionelle tænkning inden for fodring af smågrise og gå forrest i udviklingen af fremtidens
fodringskoncepter.
Vil du være med?
Vi er i en rivende udvikling og mangler derfor en Area Sales Manager, der brænder for at skabe de bedste
resultater hos større svineproducenter - primært i Danmark, men også med mulighed for ansvar i resten af
Europa. Vores nye kollega kommer til at indgå i et dynamisk team af fagfolk på forskellige niveauer, der
hjælper den professionelle svineproducent til at opnå bedre sundhed, bæredygtighed og
produktionsresultater.
Jobbet:
• Salg til egen kundeportefølje af svineproducenter og forhandlere
• Rådgivning i og uden for stalden, så vores kunder opnår optimale resultater
• Deltage i udvikling af produkter og markeder
• Deltage på lokale og globale messer/konferencer
• Forvent rejsedage
Kvalifikationer og egenskaber:
• Erfaring med salg og vejledning af svineproducenter
• God til at dele viden og skabe vedvarende relationer
• God til engelsk i skrift og tale
• Arbejder godt i et miljø med fokus på resultater, vækst og team-spirit
Vi tilbyder en alsidig og sjov arbejdsdag med gode udviklingsmuligheder. Du bliver en del af et godt miljø,
hvor der er højt til loftet og en uformel omgangstone.
Har ovenstående din interesse, så send hurtigst muligt en e-mail med dit CV eller et link med din LinkedIn
profil til Jesper Riisgaard Nielsen, Nordic Sales Director på JRN@ab-neo.com
Du er også velkommen til at ringe til Jesper på 5458 6310 og få en uforpligtende snak.
AB Neo A/S er en del af den engelske koncern AB Agri med 3000 medarbejdere, der har aktiviteter inden for
foderingredienser og additiver i 80 lande. AB Neo har 4 specialfoderfabrikker i Europa, og vi er ca. 230
medarbejdere, der brænder for de bedste fodringskoncepter til unge produktionsdyr. Vores udvikling og
vejledning er baseret på forskning, så vi har et tæt samarbejde med forsøgsinstitutioner i hele verden, og
derudover er vi i gang med at bygge vores eget forsøgscenter i Spanien. Se mere på ab-neo.com

