
ER DU AMBITIØS, OG MOTIVERES DU AF AT KUNNE GØRE 
EN FORSKEL? DRØMMER DU OM AT BLIVE EN DEL AF 
EN INTERNATIONAL VIRKSOMHED, HVOR DU FÅR EN 
SPÆNDENDE OG VARIERET HVERDAG, HVOR DU HAR 
MULIGHED FOR AT SKABE RESULTATER? SÅ ER DET MÅSKE 
DIG, VI SØGER!
Vores Sales Optimizer skal på barsel , og derfor er vi på 
udkig efter en dygtig vikar til at fortsætte vores salgsrejse 
sammen med vores sjællandske wholesale kunder og en af 
vores key accounts i det sydsvenske.

AFDELINGEN
Med reference til vores Country Manager bliver du en vig-
tig del af en stærk salgsafdeling bestående af 6 fantas-
tiske kollegaer. Du vil indgå i et tæt samarbejde på tværs 
af dine kunder om salgsfremmende aktiviteter, sikre en 
attraktiv placering af Pilgrim og bedst mulig placering 
af vores produkter. 
 
JOBBET
Dit primære ansvar vil være oplæring af butikspersonle,  
sikre at Pilgrim har en attraktiv placering og at vores 
produkter bliver fremstillet på bedst mulig vis. Du får det 
store overblik over dine kunders produkter, butiksåbninger 
og events. Du har samtidig en god talforståelse og kan 
omsætte denne viden til praksis. Derudover er du imøde-
kommende og dygtig til at skabe langvarige relationer.

Mere specifikt vil dine arbejdsopgaver indeholde:
• Salg samt salgsoptimering hos vores kunder i dit distrikt 
• Sikre at kunderne til enhver til har de rigtige produkter
• Planlægning og eksekvering af kampagner og andre 

salgsfremmende aktiviteter, herunder deltagelse ved 
nyåbninger, events og lignende

• Uddanne personalet og sikre at de er motiverede og ken-
der vores produkter samt DNA

• Rapportering i forbindelse med kundebesøg
• Sikre at Pilgrim har en attraktiv placering samt at vores 

produkter fremstår bedst muligt

Der er tale om et barselsvikariat af et års varighed. 
Det forventes at du har B kørekort, bopæl i dit distrikt, 

gerne omkring Malmø eller København, samt er frisk på 
5-7 månedlige overnatninger. Derudover vil du jævnligt 
skulle besøge vores hovedkontor i Skanderborg for at 
sparre med kollegaer og deltage i salgsmøder

KVALIFIKATIONER
• Du er selvstændig, struktureret og formår egenhændigt 

at planlægge din hverdag
• Du har erfaring fra modebranchen som salgskonsulent, 

kørende sælger eller lignende
• Du har god talforståelse og kan omsætte din viden til 

praksis
• Du er imødekommende og dygtig til at skabe langvarige 

relationer
• Du er bevidst om at du er Pilgrims ansigt udadtil
• Du er iderig, nytænkende med et positivt mindset og du 

sætter en ære i at overgå dine kundernes forventninger
• Du har gode kommunikationsevner og kan begå dig på 

svensk
• Du har B kørekort
• Du er en ”hands on” person, der er dedikeret til Pilgrims 

overordnede strategi og formår at eksekvere denne

DIN PROFIL
Det er vigtigt, at du er serviceminded og har gode kom-
munikations- og samarbejdsevner, men også at du trives 
ved at arbejde selvstændigt og tage et ansvar. Vi vægter 
højt, at du kan håndtere flere opgaver ad gangen, arbej-
der struktureret, har økonomisk forståelse og kan bevare 
overblikket i et til tider hektisk miljø.

Du kan starte hurtigst muligt eller senest d. 1. maj.

KONTAKT 
Har du spørgsmål til stil l ingen, er du velkommen til at kon-
takte Jesper Andersen, Country Manager på +45 7192 5217.
Ellers send din ansøgning og CV med foto til job@pilgrim.
dk mærket ”sales optimizer” i emnefeltet.
Vi holder samtaler løbende og alle ansøgninger behand-
les fortroligt.

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG. 

Med næsten 40 års erfar ing inden for håndlavede smykker,  og med sol ide rødder i  Skanderborg ,  har Pi lgr im s lået s ig fast som et stærkt smyk-
kebrand i  både ind- og udland.Pi lgr im er en dansk ,  fami l ieejet v irksomhed, som på verdensplan har ca.  200 engagerede og posit ive medarbej-
dere,  der al le sætter en dyd i  at skabe succes for v irksomheden. P i lgr im er en dynamisk v irksomhed, hvor hjertevarme og respekt for medmen-
nesker er dyder,  der pr ior i teres højt.  Du kan læse mere på www.pi lgr im.dk.

VI SØGER EN
SALES OPTIMIZER

JOIN THE 
JOURNEY


