
 

Salgschef, Planteavl / Afdelingsleder 

til grovvareselskabet Brødr. Ewers A/S Venslev   

Brødr. Ewers A/S søger en dynamisk salgschef/ afdelingsleder, til at styrke vores 
markedsposition på Sjælland inden for planteavl. Derudover skal du have lyst til at 
skabe resultater gennem mennesker. 

Brødr. Ewers A/S er en moderne familieejet grovvarevirksomhed, som er totalleverandør af alle 
grovvarer og mange følgeprodukter til landbruget.  

Vi søger en salgschef med faglige kompetencer inden for planteavl. Med udgangspunkt fra vores 
afdeling i Venslev skal du sammen med vores team af produktkonsulenter medvirke til at udbygge 
Brødr. Ewers A/S' markedsposition. 

Om dig: 

• God købmand, der forstår at skabe win win. 
• Faglige kompetencer inden for planteavl. 
• Engageret og udadvendt person, der er motiveret til at yde en indsats. 

• Struktureret, ansvarsfuld og god til at samarbejde. 
• Brænder for ledelse, har ledelseserfaring og kan sørge for et godt samspil i 

personalegruppen 
 

Dine ansvarsområder: 

• Rådgivende salg til såvel eksisterende som nye kunder. 

• Vedligeholdelse og opdatering af egen kundedatabase.  

• Administration: Udarbejde bemandingsplan for afdelingen, formidle relevant information 

internt og eksternt. 

• Som leder vil du få ansvaret for at sikre et stabilt flow og sikre at driften fungerer optimalt. 

• Salgsansvar Sjælland med ansvar for produktkonsulenter. 

 

Vi kan tilbyde: 

• Et spændende og udviklende job i vækstorienteret virksomhed. 

• En fremtidsorienteret og dynamisk organisation, præget af en uformel omgangstone.  

• Mulighed for at arbejde selvstændigt og afprøve nye ideer. 

• Faglige og personlige udviklingsmuligheder med lønpakke efter dine kvalifikationer. 

 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Benjamin Hansen på telefon 23214175. 

Diskretion er en selvfølge. 

Tiltrædelse: Efter aftale. 

Ansøgning og CV mrk. "Salgschef Planteavl/afd. leder Sjælland" sendes til: 

Brødr. Ewers A/S 

Ellegårdvej 19 

6400 Sønderborg eller via e-mail til: hr@brdr-ewers.dk 
 

Brødr. Ewers A/S er Danmarks største privatejede grovvare-virksomhed med ca. 165 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 1,5 

mia. kr. Brødr. Ewers A/S har udover hovedsædet i Sønderborg, afdelinger fordelt over hele Danmark. Se mere om Brødr. Ewers A/S 

på www.brdr-ewers.dk. 
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