
Som salgskonsulent får du dit eget distrikt og sørger for, at vores nyetablerede 
brand ”De Danske Familiegårde” fra Danpo A/S kommer flyvende ind på det dan-
ske detailmarked.

Så hvis du har et højt drive, et skarpt salgsinstinkt og ikke mindst evnen til at 
bygge tætte relationer, kan det måske blive dig, der sætter standarden for et endnu 
større fokus på dyrevelfærd i en stor kategori.

Vi tilbyder i alt 5 nyoprettede stillinger til hvert deres geografiske distrikt, der 
sammen skal dække hele landet.

Tag med på en spændende rejse
I Danpo arbejder vi for at forny vores kategori med De Danske Familiegårde. 
Fokus er på kyllingekoncepter, der fremmer bedre dyrevelfærd og kategorivækst. 
Det kræver, at vi hele tiden forbedrer os og stiller høje krav til os selv og vores
kolleger, så vi kan fastholde vores position som markedsleder i Danmark.

Ansvar for eget salgsdistrikt
Som konsulent bliver du tilknyttet vores salgsteam i Farre, men arbejder med base 
hjemmefra. Du får ansvar for dit eget distrikt med reference til områdets salgschef, 
som også er en vigtig sparringspartner.

Rådgivning af de største danske supermarkeder
Du rådgiver supermarkeder om, hvordan de bedst sælger kyllingeprodukter og 
udvikler kødkategorien. Du fungerer som sparringspartner for butikkerne og følger 
op på de centralt aftalte kampagner i dit distrikt – fx ved at sikre at butikkerne 
har de rette varer, at skiltningen fungerer, og at udstillingerne er på plads og tager
sig godt ud.

Vi gør meget ud af, at vores nye kolleger modtager oplæring i hele værdikæden og 
kategoriforståelse med bl.a. løbende sparring og uddannelse. Du kan se frem til en 
selvstændig stilling med mange kontaktpunkter i løbet af arbejdsdagen.

SALGSKONSULENTER TIL UDVIKLING AF NYT BRAND 
MED FOKUS PÅ DYREVELFÆRD (FMCG)

Danpo A/S slagter, forarbejder og sælger kylling fra danske landmænd. Med 800 ansatte og en årlig omsætning på 1,8 milliarder kr. 
leverer virksomheden alle former for kyllingeprodukter til det danske marked og til en lang række eksportmarkeder. Læs mere på 
www.danpo.dk /www.facebook.com/danpodk. Danpo A/S indgår i fjerkrækoncernen Scandi Standard (www.scandistandard.com).

Hos De Danske Familiegårde har vi en ambitiøs målsætning om, 
at det skal være nemt for alle danskere at vælge bedre dyre-
velfærd. Vi giver derfor forbrugerne et valg, når de står ved 
køledisken. 

For os er det vigtigt, at hver eneste kylling er opdrættet med 
omhu og så er det op til hver enkelt hvor meget dyrevelfærd  
de vil betale for. 

VI ER DE DANSKE FAMILIEGÅRDE

http://www.dedanskefamiliegaarde.dk/
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Der er mange indgange til stillingen
Du kan være uddannet i dagligvarebranchen, og du arbejder måske i dag som salgs-
leder, førstemand, afdelingsleder eller områdeansvarlig. Det kan også være, at du er 
salgskonsulent og vil udfordre dig selv og dine evner hos Danpo med en række kolle-
ger med mange års FMCG-erfaring.

• Du har nemt ved at skabe gode kontakter til dine kunder og komme igennem med 
din rådgivning.

• Du arbejder selvstændigt og struktureret, så du er i stand til at organisere dine 
besøg effektivt.

• Du er flittig, klar på at tage fat og motiveres meget af at blive målt på dine  
præstationer.

• Du har engagement, passion og lyst til at være blandt de allerbedste.

Vil du med på rejsen?
Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt og inden 
d. 12. november til personale@danpo.dk. Vi ansætter med start 1. januar 2018, men 
venter gerne på den rigtige kandidat. Skriv gerne, hvor i landet du ønsker dit distrikt.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte divisionschef 
for detail i Danpo Henrik Borgen Lindhardt på 2277 8779.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Danpo A/S slagter, forarbejder og sælger kylling fra danske landmænd. Med 800 ansatte og en årlig omsætning på 1,8 milliarder kr. 
leverer virksomheden alle former for kyllingeprodukter til det danske marked og til en lang række eksportmarkeder. Læs mere på 
www.danpo.dk /www.facebook.com/danpodk. Danpo A/S indgår i fjerkrækoncernen Scandi Standard (www.scandistandard.com).

Danpo  – en del af Nordens største fjerkrækoncern
Danpo A/S indgår i fjerkrækoncernen Scandi Standard, der er noteret på Børsen i Stockholm. Koncernen er
Skandinaviens største forarbejdningsvirksomhed inden for kylling. Scandi Standard repræsenterer en ledende markedsposition 
og en årlig omsætning på cirka 5 milliarder kroner. Vi tilstræber at løfte kyllingekategorien til en stadigt højere standard på alle 
områder. www.danpo.dk. 

Hos De Danske Familiegårde har vi en ambitiøs målsætning om, 
at det skal være nemt for alle danskere at vælge bedre dyre-
velfærd. Vi giver derfor forbrugerne et valg, når de står ved 
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