
                                                                    

 

 

Sælger/Trader - attraktiv karrierestilling med en god fremtid! 
 
Er du nysgerrig på det store udland og er du klar til at modtage læring og udvikle dig som Trader med 
mejeriprodukter indledningsvis til Filippinerne og Taiwan? Uhrenholt tilbyder her en fantastisk mulighed til dig 
der vil have karriere med internationalt afsæt.  
 
Hos Uhrenholt får du On the Job Training af topprofessionelle forretningsfolk og du starter med ansvar for 
Filippinerne og Taiwan. Du får her en unik mulighed for at udvikle dine færdigheder og karriere i en ambitiøs 
international fødevarevirksomhed. Vi er på udkik efter dig der vil udvikle dig hos Uhrenholt i mange år frem. 
Er du videbegærlig med interesse for forskellige kulturer? Så vil vi gerne have dig med på holdet. 
 
Stillingen refererer til Regional Manager Asia, Bulk Trading. 
 
Primære arbejdsopgaver: 
 
Oplæring i forretningen, herunder træning i produktportefølje, kvalitetssikring, logistik, indkøb, risikostyring og 
afsætning. I dagligdagen med opgaver som: 
 

• Håndtering af ordrer og kundeforespørgsler 

• Kontakt til leverandører af mejeriprodukter 

• Salg og rådgivning af kunder og potentielle kunder i Filippinerne og Taiwan 

• Opbygning af relationer og netværk internt og eksternt 

• Samarbejde med fragtafdelingen  

• Daglig kontakt til samarbejdspartnere og kollegaer i hele verden 

• Ad-hoc opgaver 
 

Baggrund/særlige krav 

• Du har muligvis haft dit første job og er afklaret med at du ønsker en fremtid inden for international 
handel 

• En kommerciel uddannelse med interesse for ovenstående opgaver og forståelse for de 
udfordringer, der opstår når man handler globalt 

• Lyst til at rejse mellem 30-40 dage om året 

• Interesse for og følger med i verden omkring dig  

• Ud over dansk behersker du engelsk i skrift og tale, og meget gerne flere sprog 

• Flair for IT, og hjemmevant i Office-pakken – herunder indgående kendskab til Excel og Word 
 

Personlige egenskaber 

• Du skal som person være ærlig, åben og troværdig 

• Du er en tillidsvækkende person som kunder og kollegaer kan stole på 

• Du er ekstrovert og har en naturlig evne til at opbygge relationer 

• Du er detaljeorienteret, kvalitetsbevidst og struktureret i din opgaveløsning 

• Dine samarbejdsevner er gode, og du trives med at være en del af et team 

• Du har det store overblik og evnen til dagligt at håndtere mange opgaver på én gang 

• Du har godt humør og sans for humor 
 

Du tilbydes: 
En attraktiv fremtid og en udvikling der sammensættes sammen med dig.  En god løn efter kvalifikationer, 
pensionsordning, frokostordning og fleksibilitet i det daglige 
Stillingen besættes hurtigst muligt, så kontakt FoodCareer.dk allerede i dag. Christian Saabye Simonsen 
træffes på mobil 51306866. Send venligst din motiverede ansøgning og CV via nedenstående link:  
 
Uhrenholt-koncernen er en global handelsvirksomhed inden for fødevarebranchen med hovedkontor i 
Middelfart. Koncernen har samhandel med ca. 120 lande, og beskæftiger i dag omkring 220 medarbejdere 
og har kontorer i over 20 lande. Den internationale tilstedeværelse gør Uhrenholt til en af branchens mest 
agile organisationer, når det kommer til nye trends og tendenser.  

  


