
 

 

 

 

 

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 bygger upp ett nytt företag med några av Sveriges starkaste varumärken – 

vill Du vara med på resan? 

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. 
 

SÄLJARE OOH 

Under hösten skapar vi Sveriges största företag inom försäljning av fruktbaserade drycker, såsom Juicer, 

Smoothies och lemonader. Företaget Brämhults har gått samman med Rynkeby och bildar Eckes-Granini 

Sverige med en omsättning runt en miljard kronor. Vi blir marknadsledande i Sverige med kända varumärken i 

vår portfölj som Brämhults, God Morgon, Innocent, Rynkeby, JO, Sagolika.  

Placeringsort: Stockholm med omnejd  

Tjänsten och arbetsuppgifter:  

Du är din egen chef inom ditt ansvarsområde vilket betyder full kontroll på händelser och 
utveckling inom restauranger, lunchställen, cafeér/konditorier, hotell & konferenser, 
resande, skolor & förskola,äldrevård,sjukhus,fängelser,kedjekunder,grossister/cashar samt 
snabbmatställen & kiosker.  
 
Detta gör du bland annat genom att: 
 

 Främjar och säljer organisationens produkter och tjänster inom ett tilldelat 
geografiskt område för att möta eller överträffa satta försäljningsmål. 

 Besöker befintliga och nya kunder där du utvecklar säljplaner, aktiviteter och 
kampanjer för att genomföra organisationens totala försäljningsstrategi. 

 Bedömer kundernas specifika behov och föreslår lämpliga produkter och tjänster. 
 Reagerar på kundförfrågningar inom nya säljkanaler/segment. 
 Förhandlar priser och leveranstider inom ramen för organisationens satta spelregler 

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


 Identifierar potentiella kunder och bygger positiva relationer som kommer att 
generera framtida försäljning och upprepade affärer. 

 Är med i fastställandet för de årliga planerna för utveckling av det totala sortimentet 
med prioriteringar för egna aktiviteter inom ditt eget ansvarsområde för att uppnå 
satta mål. 

 Utmanar processer och metoder att identifiera möjligheter för ständig förbättring. 
 Är med och förbereder försäljningsprognoser och budgetar. 
 Övervakar försäljningsvolym, intäkter och kostnader mot prognoser för att 

identifiera problemområden samt följa utvecklingen av kundstocken. 
 
Du rapporterar till: Business Development Manager OOH. 

 

Utbildning: 

Gymnasienivå ekonomisk linje minst 2 årig 

Högskola inom marknadsföring & sälj. IHM eller liknande. 

Vi bedömer även mångårig livserfarenhet inom affärsområdet som kan motsvara ovan ställda krav. 

Kunskaper och Erfarenhet: 

- Kvalificerad arbetslivserfarenhet, minst 5 år, inom sälj mot OOH marknaden, 
- Du har goda kunskaper i Excel & Power Point. 
- Det är meriterande om du arbetat i ett producerande bolag med förståelse för hela 

processen. 
- Svenska & Engelska i tal och skrift.  
- Då Eckes-Granini är en del av en internationell koncern är det positivt med internationell 

erfarenhet.  

Personliga egenskaper: 

Som person är du stark analytisk, duktig på att driva projekt internt, noggrann, initiativrik, ihärdig 
och strukturerad. God kommunikationsförmåga (stor social kompetens). Du trivs med utmaningar, 
är flexibel och har en god förmåga att hantera många beslutsprocesser samtidigt i ett högt tempo.  

Du har även en förmåga att läsa av kundernas olika behov i beslutsprocessen utifrån deras egna 
egenskaper och situation för att kunna föreslå lösningar som gynnar våra gemensamma affärer.  

Din ambition är att arbeta med mervärden kring vårt sortiment än att bara prata rabatt på listpriset 
för att engagera och intressera. 

Eftersom tjänsten innebär mycket samarbete med andra avdelningar söker vi dig som är socialt aktiv 
och tycker om att koordinera och driva processer tillsammans med personer på andra avdelningar.  

 

 

 

 

 



Arbetsvillkor 
Tjänsten är en tillsvidareanställning (100 %) med start omgående.  

 

Är du intresserad? 
Ansök då till tjänsten via www.monster.se 

Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vi ser gärna att du ansöker så snart som 

möjligt.  

Sista ansökningsdag är: 27 augusti 

Vid frågor rörande denna tjänst kontakta: 
Michael Wisell 
Business Development Manager OOH Eckes-Granini SE 
+46 70 689 54 74 
Mail: michael.wisell@eckes-granini.com 
 
Emma Käck 
HR Manager Eckes-Granini SE 
033-20 45 15 
Mail : rekrytering@eckes-granini.com 
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