
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vores team har brug for en ny salgskonsulent, som kan udvide vores B2B og B2C salg.   
 
Bybi er stolte af (sammen med bierne) at lave ren lokal honning til folket. Bierne bor på tage og i grønne lommer over hele byen, 
for eksempel på taget af Bella Center, Tivoli og Københavns Rådhus.  
 
Vi satser på en produktlinje af høj kvalitet og god smag, der afspejler en stærk historie og forankring i vores lokalsamfund.  
 
Du elsker at opsøge nye kunder, pleje dine eksisterende kunderelationer, og får dit kick af at lukke ordren. Du er initiativ- og 
idérig, både når du skal motivere kunderne til at handle hos dig, og når du efterfølgende får varerne til at blive en 
omsætningssucces hos dine kunder. Du brænder igennem når du fortæller om dit produkt, og får hos Bybi rig lejlighed for at gøre 
netop det, både i din opsøgende hverdag, og til markeder og messer.  
 
Du er selvstændig, struktureret, begejstret og selvkørende. Du indgår i vores lille team på Sundholm, kommer til at arbejde tæt 
sammen med vores produktions- og produktansvarlig, men er eminent til at holde dit kommercielle fokus.  
 
Vi er interesseret i en sælger med erfaring. Som person er du:  
 

- Venlig, nysgerrige, initiativrig og udadvendt – du elsker at tage kontakt til folk, at undersøge nye muligheder og fortælle 
om Bybi’s produkter og historie. 

- Systematisk og velorganiseret – du kan selv skabe og holde rutiner i forhold til opfølgning og pleje af kunde relationer. 
- Selvstændig. Du har base på honningfabrikken, men er forberedt på at bruge tid hos vores kunder.  
- Fysisk aktiv. Jobbet indebærer at du cykler eller kører rundt i byen, ofte med produkter under armen.  

 
Dine primære ansvarsområder:   
 

- Opsøgende salg til butikker og mindre kæder, 
samt kunde pleje 

- B2C salg, f.eks. salg i kantiner hos virksomheder, 
julemarkeder, sommermarkeder m.v. 

- Organisering og afvikling promotions- og salgs 
events 

 

Baggrund og kvalifikationer 
 

- Du har erfaring og netværk inden for salg af 
fødevarer eller konfekture (food and beverage) 

- Du har kørekort, men er også glad for at cykel (vi 
har elektrisk ladcykel til rådighed) 

- Du taler og skriver flydende dansk og er god til 
engelsk

Om stillingen 
 

- Stilling tilbyder et alsidigt arbejde på en rumlig og fleksibel arbejdsplads, der vokser og udvikler sig over tid 
- Arbejdsopgaverne vil ændre sig i løbet af året 
- Aften og weekendarbejde kan forekomme i perioder 
- Løn afhængigt af kvalifikationer. Vi tilbyder en kombination af fast og resultatafhængigt løn. 
- Stillingen er 10 -21 timer ugentligt, men mulighed for udvikling til en fuldtidsstilling 
- Startdato: Hurtigst muligt.  
- Send din ansøgning til admin@bybi.dk. Mækr: sælger 
- Ansøgningsfrist er 20.03.2017   
- Da vi har begrænsede ressourcer, hører du kun fra os, hvis du er kommet i betragtning til stillingen 
- For yderligere information - kontakt Penelope Thagaard på 42 44 21 92 eller Oliver Maxwell på 41 27 55 44. 

 
Om Bybi 
 
Læs mere om Københavns Bybi Forening på www.bybi.dk. Vi holder til på Sundholmsvej 34, 2300 København S.  

http://www.bybi.dk/

