
Salgs- og Marketingkoordinator 
 
(Barselsvikariat – cirka 13 måneder)

Til AMKA Gruppens marketingafdeling søger vi en dygtig og struktureret salgs- og marketingkoordinator til et 
barselsvikariat af cirka 13 måneders varighed. 
Du vil primært assistere flere nøglepersoner i salgsorganisationen og vores kunder med hjælp til oplæg, tilbud, 
invitationer, prislister, mails, skilte, korrektur, statistikker, online-aktiviteter m.v. 
Du skal sætte en ære i at håndtere den administrative del af jobbet, som fylder mest, og være helt bevidst med at salg er 
vores eksistensgrundlag. 

Du har kontakt med mange mennesker i organisationen, og det forventes, at du er ansvarsfuld, serviceorienteret og 
har et godt humør. Du skriver fejlfrit dansk og kan læse korrektur. Du er selvkørende og vant til at arbejde med mange 
forskellige opgaver på samme tid. Vi er på nuværende tidspunkt 9 personer i marketingafdelingen, og så vidt muligt 
laver vi alle salgs- og marketingopgaver in-house. 
 
Primære opgaver:
Du vil især skulle varetage følgende opgaver:
•	  Være backup, assistent og koordinator for flere ledere og nøglepersoner i salgsorganisationen.
•	  Udarbejde diverse salgsfremmende materialer og prislister til detailkæder og sælgerstab.
•	  Arbejde med kampagneoplæg og opfølgning.
•	  Koordinere diverse online-aktiviteter.
•	  Formidle diverse statistikker.
•	  Arbejde med en bred vifte af in-house marketingrelaterede opgaver.  
•	  Varetage forskelligt administrativt kontorarbejde. 

Kvalifikationer: 
•	  Du har god erfaring med Word, PowerPoint og Excel – og gerne InDesign. 
•	  Du skriver fejlfrit dansk og dit engelsk er på et solidt niveau.
•	  Du arbejder selvstændigt, men er en ”team-player”, når det er påkrævet.
•	  Du trives med ansvar og har erfaring med selvstændigt at fuldføre såvel egne som pålagte projekter og opgaver.
 
Vi tilbyder:
•	  Du får et alsidigt arbejde med en ugentlig arbejdstid på 37 timer i en virksomhed, der er i vækst og konstant  

 forandring, og som p.t. beskæftiger mere end 165 medarbejdere i 10 lande.
•	  Du vil arbejde sammen med gode kollegaer i et uformelt og ambitiøst team.
•	  Du får mulighed for at blive en del af en af Nordeuropas førende distributører af kvalitetsvine. 
•	  Du vil blive aflønnet i forhold til jobbets indhold, dine erfaringer og kompetencer. 
 
AMKA Gruppen
AMKA Gruppen, der i dag består af mere end 20 selskaber, er en af Nordeuropas største privatejede importører af vin, øl 
og spiritus. AMKA, der blev stiftet i 1978 som en hobbyvirksomhed, tæller i dag mere end 165 medarbejdere i følgende 
lande: Danmark inklusiv Grønland og Færøerne, Norge, Sverige, Finland, Island, Litauen, Letland, Estland, Polen, 
Portugal og Tyskland. Læs mere om AMKA Gruppen på www.amka-group.com.    

Henvendelse:
Ansøgning og CV sendes hurtigst muligt på e-mail til amka@amka.dk. Mærk din ansøgning: ”Salgs- og 
Marketingkoordinator”. Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 28. februar 2017. Samtaler vil blive 
afholdt efter ansøgningsfristen, og ansættelse vil ske hurtigst muligt. Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du 
velkommen til at kontakte marketingchef Morten Berg-Stærk på tlf.: 40 50 41 15 (mobil).
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Eksportsælger
Til AMKA Gruppens eksportafdeling søger vi en ambitiøs, udadvendt og struktureret eksportsælger, der allerede har 
skabt dokumenterbare salgsresultater. Fyldt med entusiasme, godt humør og gåpåmod ved du hvad, der kræves, når 
du på egen hånd og i samarbejde med eksportchefen skal skabe yderligere vækst for vores såvel som vores kunders 
forretning. Du tænker i og ser løsninger, har en analytisk sans og kan kommunikere på en tillidsvækkende måde både 
ansigt til ansigt, via telefon og per mail.    
Dine primære kunder vil i første omgang være lokaliseret på de nordatlantiske øer og i Syd- og Mellemeuropa, og 
det kræver naturligvis, at du godt kan lide at rejse og møde andre kulturer. Du skal også være med til at identificere 
og etablere nye kunder på eksisterende og nye markeder med henblik på yderligere vækst og ekspansion. Det er ikke 
et krav, men en fordel hvis du allerede har en faglig viden inden for vin og øl – kundskaber der kan være skabt i et 
professionelt virke eller på hobbybasis. Vores portefølje er stor, og vi har mange attraktive brands at arbejde med.          

AMKAs eksportafdeling er lokaliseret ved hovedkontoret i Randers og har i dag hovedsageligt fokus på følgende mark-
eder: Grønland, Island, Færøerne, Holland, Belgien, Østrig, Schweiz, Spanien og Portugal. 

For den rette person tilbyder vi et spændende og udfordrende job i en familieejet virksomhed, hvor godt købmand-
skab, salg og ofte korte beslutningsprocesser er i højsædet. Vi er ambitiøse og har samtidig en god, respektfuld og 
uformel omgangstone.

Primære opgaver:
•	 Varetage egne eksisterende kunder og samtidig udvikle nye relationer. 
•	 Kreere idéer til kampagner og andre salgsfremmende aktiviteter. 
•	 Implementere og følge op på igangsatte aktiviteter. 
•	 Udarbejde præsentationer og salgsmateriale i tæt samarbejde med AMKAs marketingafdeling. 
•	 Kontinuerligt følge op på salgsbudgettet, lave statistikker og rapportere til eksportchefen. 
•	 Deltage i kundearrangementer, øl- og vinsmagninger m.m. 
 
Kvalifikationer: 
•	 Du er proaktiv og har en helt klar forståelse af, at tingene ikke sker af sig selv.  
•	 Du er robust, vedholdende og rationel.
•	 Du er god til at skabe relationer og vedligeholde dem. 
•	 Du kan lide at have indflydelse og vil gerne være med til at påvirke udviklingen. 
•	 Du kan præstere alene og arbejder struktureret og målrettet.  
•	 Du har gerne en passion for vin & øl, men er under alle omstændigheder interesseret i at styrke din viden.    
•	 Du er et positivt menneske, som er ukompliceret og lige til at arbejde sammen med. 
•	 Du skriver og taler flydende engelsk.  
•	 Du arbejder hjemmevant i Microsoft Office-pakken. 

Vi tilbyder:
•	 Du får et alsidigt arbejde på fuld tid i en virksomhed, der er i vækst og konstant forandring, og som beskæftiger 

mere end 165 medarbejdere i 10 lande.
•	 Du vil få løn efter kvalifikationer samt pension og andre personalegoder.
•	 Du vil arbejde sammen med gode kollegaer i et uformelt og ambitiøst team.
•	 Du vil have rig mulighed for at udvikle dig, og du vil være med til at præge din hverdag og opgaver. 
•	 Du får mulighed for at blive en del af en af Nordeuropas førende distributører af øl, vin og spiritus af høj kvalitet. 

Send din ansøgning og CV med titlen ”Eksportsælger” på e-mail til amka@amka.dk. Ansøgningsfristen er den  
30. oktober, og samtaler og ansættelse vil ske hurtigst muligt herefter. Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du 
velkommen til at kontakte Eksportchef Morten Ritz Nissen på tlf.: +45 20 73 70 43 eller 86 41 96 00.

AMKA Gruppen
AMKA Gruppen, der i dag består af mere end 20 selskaber, er en af Nordeuropas største privatejede importører  
af vin, øl og spiritus. AMKA, der blev stiftet i 1978 som en hobbyvirksomhed, tæller i dag mere end 165  
medarbejdere i følgende lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Litauen, Letland, Polen,  
Portugal og Tyskland. Læs mere om AMKA Gruppen på www.amka-group.com.   


