KEY ACCOUNT MANAGER
FMCG - P&L ansvar
Libero, Libresse, Tena og Lotus
Grib karrieremuligheden hos en stor international spiller
Essity Denmark søger en Key Account Manager til vores FMCG forretning.
Opgaven er at op- og udbygge stærke kunderelationer til nogle af vores nøglekunder.
Du får ansvaret for totaløkonomien i forhold til kunden og med udgangspunkt i din kommercielle
og analytiske tilgang, sikrer du en optimal udvikling af kategorierne for både kunden og Essity.
Sideløbende udvikler, implementerer og driver du kategori- og Store Management projekter,
ligesom du er ankerperson i forhold til at sikre forecast, supply chain optimering og support
internt i organisation i forhold til dine kunder.
Du indgår i et stærkt salgsteam, hvor vi opnår gode resultater sammen og hver dag gør os umage
med at skabe stærke og respektfulde kunderelationer, som giver værdi for begge parter.

Cand.merc. eller lignende med FMCG-erfaring
Du har en videregående merkantil uddannelse suppleret med minimum 2 års erfaring som Key
Account Manager indenfor FMCG. På det personlige plan er du analytisk stærk, selvstændig og
resultatorienteret. Man siger om dig at du er en god købmand. Du ser muligheder og har
ambitioner om at udvikle dig og om at påtage dig nye udfordringer. Med din udadvendte,
motiverende og positive natur kan du skabe stærke relationer både eksternt hos kunder og hos
samarbejdspartnere internt i organisationen.

Ansøgning
Er du interesseret i jobbet og kunne du tænke dig at arbejde i en virksomhed, hvor vi lægger vægt
på, at det både skal være udviklende og rart at gå på arbejde, kan du søge stillingen ved at gå ind
på vores jobportal på www.essity.com under karriere og følge instruktionen der. Vi skal have din
ansøgning senest d.16.12.2018, men vi læser ansøgninger løbende og lukker sagen, når vi har en
relevant kandidat. Vedlæg venligst eksamensbevis til din ansøgning. Ønsker du yderligere
information, er du velkommen til at kontakte HRM Jytte Aagaard på 48 16 81 11. Du kan læse
mere om os på www.essity.com og Børsen top 1000.

Essity er en førende global hygiejne- og sundhedsvirksomhed der udvikler, producerer og markedsfører
produkter til personlig pleje (baby care, feminine care, inkontinensprodukter og medico-tekniske løsninger),
husholdningspapir og professionelle hygiejneprodukter og -løsninger. Vores vision er: Dedikeret til at
forbedre trivsel med førende hygiejne- og sundhedsløsninger. Produkterne sælges i omkring 150 lande under
globale brands som TENA og Tork samt andre mærker som Leukoplast, Libero, Libresse og Lotus.
Virksomhedens drift er baseret på en bæredygtig forretningsmodel med fokus på at skabe værdi for
mennesker og natur. Essity har ca. 48.000 ansatte. Koncernen har hovedkvarter i Stockholm og er noteret på
Nasdaq, Stockholm. Essity var tidligere en del af SCA Gruppen. Find mere på www.essity.com.
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