
 
 
Salgschef søges til Rødkilde ATV 
 
Har du lyst til at sælge ATV branchens top produkter hos markedslederen Rødkilde ATV?  
 
Med ansvar for salg til erhverv, private og forhandlere i Danmark søger vi nu en vedholdende sælger, 
som brænder for vores kvalitetsprodukter, sætter kundeservice i højsædet, har et udpræget 
købmandsgen og kan fortsætte vores vækst. 
 
Dine primære opgaver bliver 
 

● Salg af Honda ATV, Kioti UTV, elektriske Landstar UTV og verdens bedste ATV udstyr til 
slutbrugere i Danmark. Salget foregår fra vores showroom på Rødkilde Gods samt pr. telefon 

● Opsøgende forhandlersalg i Danmark 
● Salg og indkøb af reservedele og sliddele 
● Mindre vedligehold af webshop 
● Planlægning af markeds- og salgsstrategi for Rødkilde ATV 
● Planlægning og udførelse af messer og udstillinger 

 
Du har følgende kvalifikationer 
 

● Har evne til at sælge løsninger i stedet for kubik og topfart 
● Har relevant brancheerfaring inden for bil-, have/park- eller maskinhandel 
● Er en tillidsvækkende købmand, der skaber god kemi til kunder og kolleger 
● Har datadisciplin, “drive” og er fokuseret på kundeservice 
● Har flair og lyst til at bruge IT, hurtigt og effektivt. Du skriver 100% perfekt dansk 
● Er med til at skabe en sjov og positiv hverdag i et lille og engageret team 
● Har bopæl i køreafstand til Rødkilde Gods 

 
Vi tilbyder 
 

● Ansvar og frihed samt konkurrencedygtig, resultatafhængig løn og pension 
● Store muligheder for at udvikle dig fagligt, personligt og ansvarsmæssigt 
● Optagelse i et målrettet medarbejderteam i en spændende virksomhed i vækst 

 
Om Rødkilde ATV 
 

● Rødkilde ATV er Danmarks førende leverandør af ATV og ATV udstyr. Vi er landets største 
forhandler af Honda ATV, importør af Landstar & Kioti UTV, samt dansk/nordisk/europæisk 
importør af en serie udvalgte udstyrs programmer til ATV 

● Vi fokuserer på kvalitet i produkter, rådgivning og service og opbygger langtsigtede 
kunderelationer 

● Ca 50% af vores nye kunder kommer fra anbefalinger fra eksisterende kunder 
● Rødkilde ATV www.roedkilde.com er en del af Rødkilde Gods www.roedkildegods.com  

 
 
Skriftlig ansøgning inden 10.8.2017 pr mail til kim@roedkilde.com Tiltrædelse 1.9.2017 eller efter 
aftale. Kørekort & trailerkørekort nødvendigt. Lejebolig kan tilbydes. 

http://www.roedkilde.com/
http://www.roedkildegods.com/
mailto:kim@roedkilde.com

