Salgskonsulent CR7 og Resteröds Danmark
– JBS Textile Group A/S
JBS Textile Group A/S søger en salgskonsulent, der får ansvaret for at servicere virksomhedens danske CR7 og Resteröds
kunder, og udbygge vores tilstedeværelse på det danske marked. Vi oplever i øjeblikket positiv fremgang og ser et uforløst
potentiale som du skal være med til at forløse.
Vi søger en salgskonsulent med interesse for mode og de nyeste trends, der med sit imødekommende væsen formår at
skabe gode relationer til såvel nuværende som nye kunder. Du har et stort drive, er resultatorienteret, troværdig og formår
at skabe et sundt og givende samarbejde for både dine kunder og JBS Textile Group A/S.
DINE PRIMÆRE OPGAVER:
• Varetagelse af salg til nye og eksisterende kunder.
• Servicere dine kunder med diverse back-up opgaver.
• Det meste af din tid vil blive tilbragt i marken hos nuværende og potentielle kunder. MEN du vil også være tilknyttet vores
hovedkontor i Herning, hvor du i samarbejde med vores backoffice servicerer vores kunder og hjælper med at udvikle
salgsfremmende tiltag.
DIN PROFIL:
• Du har erfaring med salg i modebranchen, gerne fra lignende stilling eller fra butik.
• Du er ihærdig, troværdig, ambitiøs og ansvarsfuld.
• Du er udadvendt, resultatorienteret og en teamplayer.
• Du kan relatere dig til de produkter du skal sælge.
CR7 og CR7 BOYS: Er et samarbejde, der startede i 2013, mellem fodboldstjernen Cristiano Ronaldo og JBS Textile Group
A/S. Kollektionen består af undertøj og strømper til både herre- og drenge med skarpe, flotte og farverige designs. CR7 er
tilgængelig i både herretøjsforretninger, sportsbutikker, online og i børnetøjsbutikker.
RESTERÖDS: Resteröds blev grundlagt i Sverige i 1935 og er i dag kendt for et skarpt DNA, der henvender sig til en ung
og trendy målgruppe.
Kollektionen indeholder udover undertøj også t-shirts, sweatpants, hoodies og andet streetwear. Resteröds er bygget på
en filosofi om at ”Orginal never dies”. Dette dog på en måde, hvor det originale udfordres med nye materialer og trends.
Resteröds forhandles i herremodebutikker, online og i high-end kædebutikker.
Ansøgning/CV sendes til hr@jbs.dk - mrk. Salgskonsulent CR7/Resteröds. Ansøgningsfrist 21. december 2018 (tiltrædelse
hurtigst muligt). Samtaler afholdes løbende.

JBS Textile Group A/S er en af Skandinaviens førende leverandører af undertøj. Undertøj er specialet, men
produktpaletten er i dag udvidet med andre typer af tekstiler og nye forretningsområder. Virksomheden er
familieejet og -drevet, og fastholder førerpositionen ved at fokusere på fire kerneværdier: Komfort, kvalitet,
innovation og individualitet. JBS Textile Group A/S er i dag en international virksomhed med 16 brands og
ca. 300 medarbejdere i 4 selskaber i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Litauen.
Se mere på www.jbstextilegroup.com - JBS Textile Group A/S, Bornholmsvej 1, DK-7400 Herning.

