
 

 

 

 

 

Eckes-Granini Sverige AB, Kom och var en del av vårt härliga team! I vår portfölj samsas både stora och små 

varumärken med stor potential för framtiden, och tillsammans är vi marknadsledande inom juice- och 

fruktdrycker i Sverige! Vår färgglada portfölj innehåller allt från Sveriges godaste morgonjuice God Morgon till 

caféfavoriten Pago. Brämhults nypressade juicer är givetvis en viktig del av vårt bolagshjärta samt kändisar 

som JO och Sagolika soppor.  

Verksamheten finns i Sverige, Danmark, Norge och export till Finland. Bolaget har ca 85 anställda och ingår i 

Eckes-Granini Group med huvudkontor i Tyskland, verksamhet i femton europeiska länder. Det finns 

möjligheter till stor utveckling inom koncernen.  

www.eckes-granini.se 
 

Vi söker dig som trivs med högt i tak och korta beslutsvägar, du som person är en stor 

nätverkare som alltid haft lätt för att skapa nya kontakter. Du har ett stort driv och engagemang i 

allt du tar dig för och brinner för försäljning. Du är en social och framåt person som har en stor 

vilja att göra affärer och att utveckla och skapa goda förutsättningar för våra fina varumärken! 

Från vårt huvudkontor i Borås kommer vi att fortsätta driva våra varumärken med många 

spännande planer för kommande år. 
 

Key Account Manager Out of Home till Eckes-Granini Sverige 
 
Tjänsten:  

 

Som vår nya Key Account Manager kommer du ha helhetsansvaret för våra befintliga grossister 

och kedjekunder inom Out of Home (OOH). OOH är ett strategiskt viktigt affärsområde där vi 

förväntar oss kraftig tillväxt de kommande åren i segment som Cafe & Restauranger, 

Convenience och Travel. Vi har utvecklat en helt ny strategi för OOH där ditt bidrag är av stor 

betydelse. Du är starkt drivande i olika projekt tillsammans med vår marknadsavdelning och är 

behjälplig för vår fältsäljorganisation med stöttning och vägledning i affärer. 

  

Vi driver ständigt olika spännande projekt inom företaget, där du förväntas att bidra med din 

erfarenhet och kunskap. Det kan exempelvis handla om kundunika lanseringar, 

varumärkesspecifika projekt, försäljningsdrivande aktiviteter samt mässor, event och festivaler 

där det ingår att organisera och skapa relationer på plats.  

  

Det här är en roll som ställer stora krav på eget ansvar där du själv skapar din egen struktur för 

att utveckla våra affärer med kunder. Du har ett nära samarbete med kollegor på marknad och 

kategori, fältsäljskår och ekonomi, och givetvis ett tätt samarbete med dina kollegor på 

KAM-avdelningen. 

 

 

http://www.eckes-granini.se/


Arbetsområden: 

 

Ett strategiskt helhetsansvar för utvalda nyckelkunder och grossister inom OOH där du förväntas 

att utveckla och skapa nya relationer med nyckelpersoner. Driva och förhandla nya avtal 

tillsammans med kund. Skapa, verkställa och följa upp strategiska kundplaner. Analysera, följa 

upp och förbättra försäljning- och lönsamhetsdata. Arbeta aktivt med att skaffa nya kunder.  

 

Du rapporterar till Country Manager och kommer utgå ifrån vårt moderna kontor i Borås. Du är 

flexibel och trivs med att arbeta självständigt då det kommer vara en del resor i tjänsten inom 

Sverige. 

 

Kompetens-/personlighetsprofil: 

 

 Ha stor förståelse för branschen och kunderna. Du har med fördel tidigare jobbat i en 

liknande roll med kundansvar inom OOH, eller en roll inom eller mot restaurang och caféer, 

exempelvis som inköpare. 

 Förmågan att inspirera din omgivning med god retorisk förmåga 

 En prestigelös person som älskar att vinna tillsammans 

 Gedigen försäljningsbakgrund med mycket god förhandlingserfarenhet 

 Akademisk utbildning, med fördel inom t ex ekonomi/business/försäljning 

 Kunna kommunicera på svenska såväl som på engelska 

 Vara en van användare av Excel och övriga Office-program 

 Ha erfarenhet av att arbeta med analys och lönsamhetskalkyler 

 Ha ett personligt ledarskap där du är van att ta stort ansvar för din egen agenda 

 B-körkort 

 

 

Tjänsten är en 100% tillsvidareanställning med start omgående. 

 

Ansökan och kontaktperson: 

 

I den här rekryteringen samarbetar vi med med Nigel Wright. 
Ansök så snart som möjligt då intervjuer genomförs löpande. Har du frågor kring tjänsten 
kan du kontakta ansvarig konsult: 
Daniel Holtryd, +46(0)723231503, alternativt via e-mail: daniel.holtryd@nigelwright.com 
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