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Se mere på:

Ecooking er en virksomhed i hastig vækst og med store ambitioner. Vi sætter ambitiøse mål 
for vores vækst og fokuserer på konstant udvikling – men er også en ung virksomhed, hvor 
der er mulighed for at udvikle rutiner og påvirke dagligdagen. Vi har kontor i Bjert ved 
Kolding sammen med vores søstervirksomhed, i gode og inspirerende lokaler, hvor vi 
tilsammen er 70+ engagerede kollegaer i et travlt, godt og uformelt arbejdsmiljø. 

Er du udadvendt og sælger med sans for den gode forbrugerrelation, og trives du med at møde 
vores forbrugere i øjenhøjde når du afholder butiksevent, så er du måske vores nye promotor på 
Sjælland som kan bringe Ecooking ud til endnu flere forbrugere og på ægte Ecooking way styrke 
eksisterende forbrugerrelationer og fastholde det gode samarbejde med butikkerne.

Ecooking er inde i en rivende udvikling med et stærkt stigende salg. En stigning, der kommer som
et resultat af fantastiske produkter, stærk branding og salgsaktiviteter på eksisterende og nye
produkter. 

Til at fortsætte den positive udvikling og til at sætte yderligere fart på mødet med vores forbrugere 
på Sjælland, søger vi en glad og udadvendt promotor, som kan fortsætte denne udvikling sammen 
vores konsulent på Sjælland

OM STILLINGEN
• Som promotor kommer du omkring og får ansvar for følgende:
• Sammen med vores Acount manager på Sjælland sikre stor synlighed på Ecooking 
 gennem afholdelse af event i Matas butikkerne.
• Opbygge udstilling og sikre synlighed i butikkerne.
• Deltage i øvrige salgsfremmende aktiviteter.

OM DIG
• Du kan møde forbrugerne i øjenhøjde med et glimt i øjet.
• Du er fleksibel og indstillet på skiftende arbejdstider.
• Du er ærlig og pålidelig.
• Du bor formodentlig i eller omkring København.

DU FÅR
• Søde kollegaer.
• Gulpladebil til rådighed så du kan komme rundt til butikkerne.
• Fri Telefon og PC så du kan komme i kontakt med dine kollegaer og kunder.

Vi glæder os til at høre fra dig og der er ikke nogen deadline da jobbet besættes så snart 
vi har fundet den rette kandidat, så hold dig ikke tilbage.

Ansøgning og CV kan uploades til job@ecooking.dk mrk. ”Promotor Sjælland” men du kan også 
uploade en video hvor du fortæller hvorfor du er den rette til jobbet.

søges til Ecooking

promotor sj lland


