
 

 

 

Viljestærk EXPORT Sælger til VILSUND BLUE A/S.  

Udadvendt og engageret sælger søges til ambitiøs fødevarevirksomhed. 

Vilsund Blue blev grundlagt i 1986 og har igennem årene formået at skabe hvad der i dag er en bæredygtig 
og stor fødevareproduktion med egne fabrikker og som har hele værdikæden – fra fjord til bord. 

Vilsund Blue har med stor succes i løbet af de seneste mange år introduceret en lang række prisvindende 
og fantastiske produkter til både det udenlandske samt det danske marked. Vi eksporterer i dag ca. 80% til 
Europa, Amerika og Asien, og har gennem de seneste år også skabt et stærkt og solidt samarbejde på det 
danske marked både i foodservice men også med detailkæderne. 

Vi er en virksomhed i rivende udvikling og søger derfor endnu en ambitiøs og positiv kollega, der vil være en 
del af vores stærke og dynamiske salgsteam! 

Du får primært ansvaret for at vedligeholde og udbygge den eksisterende kundeportefølje, men med 
henblik på at skabe nye kundekontakter og øget aktivitet inden for muslinger- og andre spændende skaldyr.  

Vi søger en person, der kan give en vidende og seriøs kunde- og salgs rådgivning til vores nuværende og 
kommende kunder, og som samtidig kan skabe positive og langvarige samarbejdsrelationer med de enkelte 
kunder. 

Din hverdag vil primært være på kontoret i Foodparken, Nykøbing Mors hvor du sammen med positive 
kollegaer vil bistå med salgs- og administrative arbejdsopgaver. Der vil forekomme rejseaktivitet som et led 
i at varetage både gamle samt nye kunderelationer, herunder også deltagelse i div. fødevaremesser. 

Du vil deltage i salgs- og strategimøder, herunder også produktudvikling samt markedsføring af disse ved 
kommende arrangementer samt spændende fødevaremesser i både ind- og udland. 

Vi tilbyder dig et spændende og alsidigt job, hvor ikke én dag er ens. En dagligdag med udfordringer som 
udvikler både faglige samt menneskelige kompetencer, I et engagerende salgsteam hvor der er masser af 
gå-på-mod og altid med positive mind sets. 

Derudover tilbyder vi: 

• En ambitiøs og erfaren virksomhed i vækst, med speed to market 
• Et velfungerende og dynamisk salgsteam 
• Inspirerende og lærerig hverdag 
• Spændende og bæredygtige produkter 
• Alsidige arbejdsopgaver som favner både ind- og udenlandske kunder 
• Et spændende og udviklende arbejdsmiljø 
• Engagerede og fagligt dygtige kollegaer 
• Alle nødvendige arbejdsredskaber  



 

 

Vi forventer, at du: 

• Har en baggrund indenfor fødevarebranchen 
• Stor interesse for fødevareprodukter og ønsker at udvikle dig fagligt indenfor området 
• Har erfaring med salg generelt og trives med til tider en hektisk og travl hverdag 
• Har et stort drive og har lyst til at udvikle dig som sælger 
• Er udadvendt og har gode kommunikationsevner på engelsk, tysk eller fransk vil være en stor fordel 
• Er selvstændig og struktureret, så du er i stand til at planlægge og prioritere din tid 
• Er kvalitetsbevidst, målrettet, empatisk og med masser af gå-på-mod 
• Elsker udfordringer og opnå resultater 
• Ønsker at arbejde i en dynamisk og inspirerende virksomhed 
• At du er en TEAM-player og bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø 

Arbejdstid: 

Det er et fuldtidsjob med fleksible arbejdstider, i udgangspunktet fra 08.00-16.00 og arbejde om aftenen og 
af og til i weekenden kan forekomme, f.eks. i forbindelse med afholdelse af diverse arrangementer-og eller 
fødevaremesser. 

Tiltrædelse og løn: 

Tiltrædelse hurtigst muligt.  
Du får en lønpakke bestående af en basisløn som matcher dine kvalifikationer. 

Ansøgningsfrist: 

Vi behandler ansøgningerne i takt med, at vi modtager dem, og holder løbende samtaler. 
Processen stopper, når den rette ansøger er fundet. 

 

Ansøgning samt CV sendes til: 

Maria van Urk, Head of Sales & Marketing mvu@vilsund.com 

 

Om Vilsund Blue: 

Vilsund Blue blev grundlagt tilbage i 1986 af nuværende ejer, og administrerende direktør, Poul Kærgaard. 

Fiskeriet efter skaldyr i Limfjorden går flere hundrede år tilbage. Men først i 1851 blev fiskeriet sat i system 
af kongen. I 1900 fik Limfjords- Østerskompagniet for alvor vind i sejlene og dannede grundlaget for det 
fiskeri og den medfølgende industri, vi kender i dag. 

I 1986 kom Vilsund Muslinge industri A/S til og i 2010 gik de to selskaber sammen til det vi i dag kender som 
Vilsund Blue A/S. Vilsund Blue blev som det første muslingefiskeri i verden certificeret af MSC (Marine 
Stewardship Counsel), der anerkender og belønner bæredygtigt fiskeri. Vilsund Blue A/S beskæftiger 75 
engagerede medarbejdere på de tre fabrikker som ligger i Nykøbing Mors. 
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