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Bliv salgstrainee med fokus på planteavl
Med landbrugsfaglig baggrund

ATR Landhandel er inde i en rivende og spændende udvikling og vi har derfor valgt, 
at styrke vores salgsorganisation i Danmark med engagerede og dygtige medarbej-
dere indenfor planteavl. Vi søger derfor salgstrainee, der kan arbejde selvstændigt, 
struktureret og målrettet.

Om dit nye job:
Du kommer til at gennemgå et forløb på 12 måneder (opstart 01.09.2019), hvor 
der vil blive taget hånd om dig. Selve forløbet kommer til at foregå som en form for 
”mesterlære”, hvor der vil være en erfaren mentor tilknyttet i hele perioden (i de 12 
måneder vil der være perioder med udstationering i Tyskland eller Polen). Vi håber, 
at kunne slutte traineeforløbet med fastansættelse som produktkonsulent med 
ansvar for egne kunder/emner.
Der vil også være 2 akademifag (salgspsykologi og strategisk salg) på Erhvervsakade-
mi Aarhus.

Om dig:
• Du er kreativ, initiativrig og resultatorienteret med lyst til salg/service.
• Du er uddannet Agrarøkonom eller Jordbrugsteknolog. 
• Vi forventer, at du har stor gennemslagskrag og er en god formidler.
• Du er god til, at følge op på aftaler med kunder og dine kollegaer.
• Behersker IT og MS Office-pakken.
• Evner at have mange bolde i luften.
• Gerne kendskab til tysk (ikke et krav).

Om os:
• Vi er et tysk privatejet grovvarefirma med dansk salgskontor i Aulum.
• Vi er en virksomhed, hvor resultater opnås i samarbejde med dygtige kollegaer.
• Vi har loyale kunder der forventer en professionel service.
• Vi tilbyder en attraktiv løn, kørselsordning, pension og sundhedsforsikring.

Vi er naturligvis indstillede på, at give den rigtige kandidat den fornødne træning og 
uddannelse.
Stemmer ovenstående overens med din baggrund og ønsker til fremdigt job, bedes 
du sende din ansøgning samt CV til markedschef Lars Kaastrup-Hansen,   
e-mail lars.kaastrup-hansen@atr-landhandel.dk senest 11. juni.  
Har du spørgsmål, du ønsker afklaret inden, er du velkommen til at kontakte os på 
telefon +45 3841 6600 - Lars Kaastrup-Hansen.


