
Vil du være med til at øge vores handel af smågrise, og 
samtidig fastholde vores høje serviceniveau overfor
både leverandører og kunder, sammen med vores team 
af dygtige sælger?

Arbejdsopgaver: 
• Udbygge og udvikle vores kundeportefølje.
• Købe og sælge smågrise i Danmark og til eksport.
• Løbende kontakt til og bearbejdning af nuværende og

nye kunder.
• Udarbejde tilbud og lave kontrakter.
• Løbende vurdering af markedet, kundebehov, krav,

priser etc.
• Være en del af et team, som sikrer kunden en god

oplevelse.
• Være med til at sikre at vores strategiske mål opnås.

Faglige kvalifikationer:
• Du har erfaring med salg og servicering af kunder i DK 

og udlandet.
• Du har en relevant uddannelse.
• Erfaring fra branchen er en fordel, men ikke et krav.
• Du kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt.
• Du kan begå dig på tysk og engelsk i skrift og tale.

Personlige kvalifikationer:
• Du er udadvendt, opsøgende og god til dialog.
• Du besidder et godt købmandskab.
• Du er fleksibel med et højt drive.
• Du er en teamplayer.
•  Du har gennemslagskraft og dine meningers mod.

Vi tilbyder...
Et spændende og varieret job med gode udviklings-
muligheder, stærke værdier og gode kollegaer med 
arbejdsplads i nye, flotte kontorlokaler i midten af Pad-
borg. Vi vægter frihed under ansvar højt. DTL har gode 
personaleforhold herunder god kantineordning, en aktiv 
personaleforening og sundhedsordning.
Du vil blive en del af et firma i en spændende udvikling, 
såvel nationalt, som internationalt. Du vil blive en del af et 
sælgerteam på 7 medarbejder, hvor af du sammen med 
en kollega vil få ansvaret for smågrisesalget.

Løn efter kvalifikationer. 
Der må påregnes enkelte rejsedage.

Se vores hjemmeside www.dtl-as.dk eller kontakt salgs-
chef Larz Ziefeldt Jensen på tlf. 3080 8526, hvis du vil 
vide mere om jobbet og vores spændende virksomhed.

Seneste ansøgningsfrist 25. august 2022, men der 
 afholdes samtaler løbende og vi ansætter så snart vi 
har den rette kandidat.
Ansøgning sendes pr. mail til dtl@dtl-as.dk

DTL A/S handler med smågrise og avlsdyr professionelt, 
ordentligt og til tiden. Vi er en stor og stærk enhed, der 
brænder for at levere det bedst mulige produkt til vores 
kunder. Gennem flere års intensivt arbejde har vi skabt 
et solidt fundament, så vi i dag kan nå bredere ud og til 
flere markeder. Vi er en af branchens store spillere og har 
i dag en mia. omsætning og beskæftiger ca. 50 personer.

Trading pigs 
the right 

way.

JOBANNONCE

Godt købmandskab søges

Padborg, august 2022


