
 

VKF Renzel Danmark ApS søger en juniorsælger  

 
Grundet en stigende vækst søger VKF Renzel Danmark ApS en juniorsælger. 
Jobbet er fuldtid, og du vil primært komme til at arbejde fra vores kontor i Helsingør, senere 
kan mere udekørende salg forekomme.  
 
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med hele vores team, og du vil få berøring med 
mange forskelligartede opgaver. 
 
Vi søger en person, der kan arbejde selvstændigt, og du kommer til at arbejde med opgaver 
som: 
 
- Salg til eksisterende og nye kunder på det danske marked, primært fra               
detailhandelen. 
 
- Opfølgning og eftersalg til vores eksisterende og nye kunder 
 
- Afholde online møder og skabe tilstedeværelse hos vores kunder 
 
Alt i tæt samarbejde med vores sælger og det øvrige team 
 
Du er ikke bange for at gribe telefonen, og er selvmotiverende i din tilgang til opgaverne. Vi 
søger en, der både formår at trænge igennem til nye kunder, og samtidig formår at skabe 
relationer og hjælpe eksisterende kunder godt på vej i deres samarbejde med VKF Renzel. 
 
VKF Renzel Danmark ApS er en del af VKF Renzel GmbH i Tyskland. VKF Renzel er 
repræsenteret i 20 lande og koncernen omsætter for mere end 100 mio Euro årligt. 
Vi har en flad organisation og en uformel omgangstone, hvor der er plads til det enkelte 
individ. Vi forestiller os derfor, at en ny kollega kunne have nogle af følgende egenskaber: 
 

• Taler og skriver engelsk på højere niveau (godt kendskab til Tysk er en fordel). 

• Er proaktiv og udadvendt. 

• Kan vende et "nej tak" til et ”ja tak”. 

• Motiveres af nogle fast definerede mål. 

• Har gode IT-kundskaber. 
 

Du er måske nyuddannet serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller andet, og er på udkig 
efter dit første salgsjob (Det er ikke et krav at du er nyuddannet eller ikke har været i arbejde 
før) 
 

Kan du se dig selv i ovenstående jobbeskrivelse, så venter vi i spænding på din ansøgning! 

 

Send din ansøgning til os på job@vkf-renzel.dk 

Du er også meget velkommen til at kontakte Torben Søgaard på tlf: 40931316, hvis du skulle 

have spørgsmål til stillingen.  

Ansøgningsfrist er 1. december 2021 


