ITW NOVADAN ApS är ett modernt och välkonsoliderat produktionsföretag som under
flera år har genomgått en markant men kontrollerad tillväxt. Vi producerar och säljer
rengörings- och desinfektionsmedel, tvättmedel, kemikalier och tillhörande utrustning. Vi
är kvalitetscertifierade enligt DS/ISO 9001 och miljöcertifierade enligt DS/ISO 14001.

Marknadschef

för ny affärsenhet / Mejeri
NOVADAN ska under 2005 etablera sig på den svenska marknaden med
professionella rengörings- och hygienlösningar till livsmedelsindustrin, i första
hand till mejerisektorn. Vi söker en person med mycket vilja och kompetens till
att utveckla och bygga upp denna nya del av vår verksamhet.
Som marknadschef kommer du i huvudsak att ansvara för uppbyggnad av
försäljning av rengörings- och desinfektionsmedel till mejerisektorn samt
försäljning och implementering av tillhörande utrustning för helautomatisk
rengöringskontroll.
Som vår nya medarbetare ska du ha ett gediget branschintresse och vara
drivande i arbetet med att etablera och bygga upp en ny avdelning i Sverige.
Denna nya avdelning ska på längre sikt bli en självständig affärsenhet i vårt
företag.
Vi förväntar oss att du har:
-

-

utbildning som mejerist/mejeriingenjör eller liknande, gärna
kompletterat med företagsekonomisk högskoleexamen eller
motsvarande
erfarenhet från livsmedelsindustrin samt hygienkunskaper
stor teknisk förståelse samt viss kunskap om kemiska produkter
erfarenhet av business-to-business
kunskap om svenska marknadsförhållanden
särskilt god förmåga att planera och organisera
erfarenhet av budget- och resultatansvar

Du kommer att få support från vårt huvudkontor i Kolding, varifrån vi sedan
tidigare betjänar större delen av de danska mejerierna. Du kommer att
samarbeta med såväl kundservice som produktchef, key account manager/
mejeri, kemiingenjör/utvecklingsavdelning samt marknadschefen för FOODområdet i Danmark.
För ytterligare information kontakta gärna vår försäljnings- och
marknadsdirektör Claus Ahm. Du kan även läsa mer om vår verksamhet på
www.novadan.dk
Sista ansökningsdag är den 7 marts 2005. Skicka din ansökan med
relevanta bilagor per e-post till lbo@novadan.dk eller till:
ITW NOVADAN ApS • att.: Claus Ahm
Platinvej 21 • DK 6000 Kolding

