
 

 

 
 
Kompromisløs Business Unit Manager  
– med fingeren på pulsen, og stærk til social selling – Away From Home. 
 
Har du lyst, kompetencer, erfaring og vilje til at bringe en passioneret kompromisløs 
fødevarevirksomhed videre i den kommercielle udvikling – er det måske dig vi skal bruge! 
 
Foodpeople har afsæt i stærke stolte italienske og danske håndværks- og gourmet- 
traditioner. Med en kompromisløs tilgang til fødevareproduktion, har Foodpeople skabt en 
virksomhed, hvor ærlige råvarer, og en brændende passion for mad mødes. 
Foodpeople udvikler, producerer, markedsfører de kompromisløse brands: Il Fornaio og Trianon, 
samt det nye brand Jalm&B. Foodpeople beskæftiger ca. 125 dedikerede medarbejdere og har 
domicil på Amager. Produkterne afsættes til dagligvare-, convenience- og foodservice/AFH 
markedet i Danmark og Sverige. 
          
Du skal… 
Aktivt bidrage til at etablere Il Fornaio, Jalm&B og Trianon som de foretrukne og mest 
kompromisløse bagværksprodukter på det professionelle marked (Away From Home/Foodservice). 
Det gør du med reference til CEO. I tæt samarbejde med dine kolleger i salg og marketing, bliver 
du ansvarlig for forretningsudvikling og salg af en produktportefølje - så du kan realisere de 
ambitiøse forretnings- og indtjeningsmål. 
 
Dine opgaver og dit ansvar bliver:  

• At realisere aftalte omsætnings- og indtjeningsmål for Away From Home-markedet 
(Foodservice) 

• At udvikle kategoristrategien, og eksekvere denne 

• At deltage i, og initiere produkt- og sortimentsudvikling 

• At have ”fingeren på pulsen”, få inspiration fra markedet og udvikle nye koncepter for salget 

• Etablering og udvikling af centrale storkunders aftaler og forretning, herunder indgå og 
optimere års- og samarbejdsaftaler 

• Udvikling af kundeplaner og budgetter  

• Proaktivt initiere korrigerende action ift. dit ansvarsområde og dine kunders udvikling 

• Deltagelse i møder, messer, kundearrangementer o.lign., hvorfor du også må forvente at bruge 
tid på disse aktiviteter. 

• At deltage engagereret i virksomhedens ledergruppe, som du bliver et væsentligt kommercielt 
ben 
 

Din profil 
Vigtigst af alt er at du har den rette attitude og udstråling. Du er en ”foodie”, og er i markedet i 
dag – du er en del af udviklingen. 
 
Du kan have en kokkeuddannelse – eller du er blot en dedikeret amatørkok. Du har gået i skole – 
og har en merkantil uddannelse, med fokus på salg- og marketing. Der er, udover det kreative, 
både tal, tekst og papir i jobbet – så det skal din baggrund kunne honorere. Du er næppe helt 
uerfaren – men du har været i markedet længe nok til at tage denne udfordring. 



 

 

 
Du har branche- og produkterfaring indenfor fødevarer til AFH/foodservice og måske dagligvarer.  
Du kan tænke konceptuelt. Du har en udviklet forretningsforståelse og er i besiddelse af godt 
købmandskab. Du har stærke relationer i branchen.  
Du har succesfuldt gennemført salg, årsforhandlinger, og er forhandlingsvant på højt niveau.  
 
Man kan også sige om dig at: 

• Du er faglig stærk og har udstråling 

• Du kan skabe, udvikle og vedligeholde relationer 

• Du er resultatorienteret, ambitiøs, engageret og en dynamisk personlighed 

• Du trives i et udviklende og dedikeret miljø 

• Du finder lige stor fornøjelse i at besøge kædekontoret som restauranten /kantinekunden 

• Du kan arbejde selvstændigt, og har et højt drive – men du er stadig en teamplayer 

• Du er en stærk og robust personlighed som kan modstå pres fra omgivelserne 

• Du kan tage en konflikt og komme konstruktivt videre  

• Du er analytisk, har erfaring med at udvikle og styre budgetter, og du har talforståelse 

• Du er struktureret, med gode prioriteringsevner og overblik 

• Du er fleksibel, disciplineret, åben, og ærlig 
  

Foodpeople tilbyder… 
At du kan komme med på en fantastisk og kompromisløs rejse! Et selvstændigt job med frihed 
under ansvar i et passioneret og dedikeret miljø, med unikke faglige og personlige 
udviklingsmuligheder. Lønnen forhandles individuelt og efter kvalifikationer på et 
konkurrencedygtigt niveau. 
 

 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Kim Jørgensen, Dahl & Kjærgaard, 
på +45 60 166 299. Dahl & Kjærgaard er et eksternt konsulentfirma der varetager 
rekrutteringsprocessen.  
Vi glæder os til at se din ansøgning snarest, og senest fredag d. 3. januar 2020. Du bedes sende dit 
opdaterede CV og din kortfattede ansøgning vi linket.  

 
  
 


