
                                                                    

 

 

Sales Coordinator til international fødevarevirksomhed 
 
Motiveres du af at koordinere salgsarbejdet hele vejen fra produktion af 
mejeriprodukter hos leverandørerne til kunder over hele verden?  
 
Global Trading i Uhrenholt A/S, med hovedkontor i Middelfart, vækster med et stigende salg i 
spansktalende lande, særligt i Sydamerika. Derfor oprettes en ny stilling og vi er på udkig efter 
en engageret kollega til vores Trading forretning. Du vil få stor indflydelse på dit daglige 
arbejde og indgå i stærkt team af engagerede og dygtige kollegaer. 
 
Ansvarsområde 
 
Som Sales Coordinator i vores Trading forretning, får du ansvaret for hele værdikæden 
omkring køb, salg og logistik. Du skal sammen og i tæt dialog med vores dygtige sælgere, 
sikre en professionel behandling af virksomhedens kunder og leverandører primært på det 
sydamerikanske og spanske/europæiske marked. 
 

Dine konkrete opgaver vil være: 
• Transport - Booking og opfølgning på transport kan være både sø- og landevejs 

transporter   
• Disponering af varer til lager  
• Lager logistik - Koordinering af varer til og fra lager, samt koordinering af terminer med 

producenter og kunder 
• Administrative opgave – Bl.a. oprettelse af køb/salg og fakturering 
• Eksport papirer - Udfærdigelse af told- og veterinærdokumenter samt kontakt til 

diverse myndigheder 
 
Kompetencer 
 
Du har erfaring fra lignende job, og gerne fra en eksporterende virksomhed. Erfaring med 
eksport af fødevarer er en fordel. Stærke sprogkundskaber, både mundtligt og skriftligt på 

dansk, engelsk og kan du spansk er det en stor fordel. Du er fortrolig med programmerne i 
Office pakken og har gerne kendskab til Axapta. Kendskab til remburs vil være en fordel. 
 
Vi forventer, at du brænder for og har en god forståelse for udførelsen af opgaver i hele 
værdikæden. Gode evner for samarbejde i et internationalt miljø og at du påtager dig ansvaret 
for at bidrage til den gode stemning. Din arbejdstid vil være fleksibel, men flere dage gerne 
med lidt tilpasning til tidsforskel til markederne. 
 

Derudover kræver jobbet at: 
 
• Du har overblik og fokus på detaljerne 
• Du har passion og stor ansvarsfølelse for dit job 
• Du er robust, handlekraftig, positiv og selvstændig 
• Du er serviceminded og god til at skabe relationer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                    

 

 

 
 
 

Vi tilbyder: 
 
Vi tilbyder et spændende job og gode kollegaer i en global virksomhed. En sjov og spændende 
hverdag, hvor du vil få stor frihedsgrad til at forme din stilling.  Vi tilbyder et job med 
attraktive vilkår der matcher dine kompetencer inkl. 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 240 
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.  


