
Erfaren salgs- og 
foderkonsulent søges
Vi søger en erfaren salgskonsulent med tiltrædelse hurtigst muligt. 
Du vil, sammen med vores lille team, få ansvaret for at lave opsøgen-
de salg og besøge eksisterende kunder i Danmark. Du vil få en bred 
kontaktflade og med direkte kontakt til samarbejdspartneren. Der er 
tale om et job med mange alsidige arbejdsopgaver, og hvor du aktivt 
kommer til at bidrage til, at Happy Dog udvikler sig i forhold til det 
danske marked. En travl hverdag med ansvar for kundernes behov og 
indsigt i at sælge og vejlede om løsninger og produkter. Du sætter en 
ære i, at kvaliteten i dit arbejde er i orden, og du har flair for at give 
kunderne en god oplevelse. 

Primære arbejdsopgaver:
• Salg og levering af Happy Dog og Happy Cat produkter
• Vejledning til vores kunder omkring ernæring til hund og kat
• Opsøgende salg og servicering af eksisterende kunder
 og nye kunder.
• Bidrage aktivt til markedsføring og udvikling 
• Deltage på messer og udstillinger
• Der vil være enkelte rejsedage om året

Vores forventninger til dig:
• Erfaringer fra hunde og katte verdenen
• God til at tale med mennesker og arbejde struktureret 
• Proaktiv, udadvendt og godt humør
• Erhvervserfaring fra en lignende stilling
• Tysk eller engelsk i skrift og tale

Vi tilbyder:
• En spændende og dynamisk arbejdsplads
• Et udfordrende job med selvstændige arbejdsopgaver
• Et arbejdsmiljø, hvor tonen er afslappet, og humøret i top
• Kollegaer med erfaring
• En virksomhed i vækst og med fokus på menneskes bedste ven
• Arbejdspladsen har base ved Randers SV
• Løn efter kvalifikationer og indsats
• Gulplade bil er tilrådighed i arbejdstiden

Har ovenstående fanget din interesse, så send os din ansøgning, 
mrk. ”Salgskonsulent” på jh@happydog.dk, hurtigst muligt og inden 
den 25. juli 2019. Ansøgninger behandles fortroligt.
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte 
Johnny Heidum på telefon 86 44 54 55 el. 21 79 82 11. 
Vi glæder os til at høre fra dig.

________________________________________
Happy Dog har eksisteret i Danmark siden 1974 og er et tysk produce-
ret hunde- og kattefoder, som sælges i over 65 lande, Happy Dog Tysk-
land har mange års erfaring med produktion af hunde- og kattefoder. 
Med Happy Dog fodrer du med den bedste kvalitet ”Made in Germany”.  
Har du lyst til at være en del af et ”HAPPY-TEAM”, så har du muligheden 
nu. Læs mere på www.happydog.dk 
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