
B2B säljare - BKI Kaffe AB 
 

Söker du en utvecklande roll i ett litet men framgångsrikt företag, där du får möjlighet att 

göra skillnad och skapa resultat? Är du driven, strukturerad och kreativ, samt van att bygga 

goda relationer och skapa resultat? Då är detta rollen för dig! 

 

Tjänsten - arbetsuppgifter 

Rollen som B2B säljare innebär eget försäljnings- och lönsamhetsansvar för BKI:s kunder. Du 

har till uppgift att hitta de mest lönsamma affärerna på både kort och lång sikt, samt att 

bygga långsiktiga och djupa kundrelationer. Som säljare utarbetar du taktiska planer med 

fokus på lönsamhet och tillväxt. Dessutom tar du initiativ till kategori- och utvecklingsprojekt 

tillsammans med dina kunder. Utifrån givna nyckeltal förväntas du ta beslut som bidrar till 

tillväxt såväl för BKI som för kunden. Internt arbetar du nära andra nyckelpersoner i Danmark 

med andra områdesansvar. 

▪ Planera, driva och genomföra interna projekt rörande EMV produkter dvs att 

koordinera och projektleda hela produktutvecklingsprocessen i nära samarbete 

med kund och HQ, vilket innefattar allt från samordning av prover och 

förpackningsdesign, förhandling, budget och produktionskostnader fram till 

produktion av färdigställd produkt. 

▪ Svara på anbudsförfrågningar. 

▪ Resultatansvar, budget och marknadsplanering för dina kunder. 

▪ Driva ditt eget arbete och kontinuerligt komma med utvecklingsidéer och 

förbättringsförslag. 

▪ Förbereda och genomföra presentationer internt och externt. 

▪ Delta vid mässor och konferenser. 

 

Din bakgrund 

Den vi söker har mycket god erfarenhet av kommersiellt arbete och har tidigare arbetat med 

B2B försäljning (AM/KAM) och/eller som Produktansvarig. Din förhandlingsvana är 

välutvecklad och effektiv. Meriterande är om du har arbetat med framtagning av EMV/Private 

Label produkter samt privata och offentliga upphandlingar. 

Eftergymnasial utbildning - universitetsutbildning/IHM/YH eller motsvarande samt B-körkort 

är ett krav. 

 

Personlig kompetens  

Vi söker någon som är driven, analytisk, har en bra känsla för affärer och tänker långsiktigt. 

Du måste vara strukturerad och självgående med stor initiativförmåga. God social förmåga 



och positiv attityd. Vilja att anta stora utmaningar och göra skillnad. Goda kunskaper i 

svenska och engelska i tal och skrift samt förstå och göra sig förstådd på danska. Datavana är 

ett krav och du måste kunna hantera MS Officeprogrammen och ha goda kunskaper i Excel. 

Rollen är placerad på vårt Helsingborgskontor. Du kommer att arbeta i en trevlig miljö 

tillsammans med 3 engagerade kollegor och det finns möjlighet att arbeta hemifrån. Övriga 

teamet finner du ute i landet och består av distriktssäljare och försäljningschef. Resor och 

övernattningar förekommer i tjänsten då dina kunder finns över hela landet, men med god 

planering har du möjlighet att påverka din kalender så att det passar din vardag. 

Lön efter överenskommelse, vi på BKI är kollektivanslutna. Förmåner som friskvårdsbidrag 

och tjänstebil erbjuds. 

Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer hålls i september. 

 

 

Frågor skickas till ansokan@bki.dk 

Ansök med CV och personligt brev till ansokan@bki.dk 

 

 

OM BKI-KAFFE AB: BKI står för Brasil Kaffe Import och grundades i Danmark 1960. Inledningsvis 

importerades endast kaffe från Brasilien men med tiden har det tillkommit fler särskilt utvalda 

exportörer från andra länder. Idag rostas och packas kaffe från hela världen i den högteknologiska och 

moderna fabriken i Højbjerg, strax utanför Århus. Det danska moderbolaget BKI Foods A/S är 

Danmarks största familjeägda kafferosteri. BKI AB etablerades i Sverige 1998 och säljer produkter till 

grossister och återförsäljare inom kontorsvaruhus, vending och storkök, samt att vi producerar EMV till 

ett flertal kedjor och grossister. BKI är en flexibel, innovativ och kompetent leverantör av garanterade 

kvalitetsprodukter. Vi är stolta över att vi redan 1990 var först i Europa med ekologiskt kaffe. Vårt 

rosteri är såväl ISO- som HACCP-certifierat och vi är den enda kaffe-leverantör i Sverige som är 

certifierad av IFS (International Food Standard) med rankningsnivå Higher Level. Vår kvalitetssäkring 

och vår jämna, höga kvalitetsnivå garanteras och dokumenteras av Bureau Veritas som oberoende 

part. Våra certifieringar är ett uttryck för att vi, utöver att leva upp till gällande regler om 

livsmedelssäkerhet, även sätter upp ytterligare mål och än högre krav på oss själva. Vi är medvetna om 

att våra beslut och handlingar påverkar omvärlden och strävar ständigt att utveckla lösningar som är 

skonsamma för miljön. 
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