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Distriktssjef Sør/Vest Norge  

 

Stillingen I jobben som distriktssjef hos HORN Bordplader, vil du være en del av et salgsteam på 5 

dedikerte kolleger. Vi jobber for å være lagspillere og lykkes som gruppe i en hverdag som er 

preget av høy dynamikk og hardt arbeid.  

 

HORNs kunder finnes primært i kjøkkenbransjen og distribueres på det danske og internasjonale 

markedet. I jobben som distriktssjef kjører du ut fra egen bolig og besøker dine kunder i distrikt 

Sør/Vest Norge. Det må forventes en del reisedager. 

 

Dine daglige arbeidsoppgaver:  

• Opplæring av kunder 

• Bindeledd mellom kunder og virksomheten i Danmark.   

• Besøke butikker og avholde Teams møter med kunder. 

• Budsjettansvar for dine forhandlere. 

• Ansvaret for at forhandlerne kjenner HORNs rutiner for salg, kunderådgivning og 

reklamationer. 

• Du oppsøker nye kunder i ditt distrikt 

• Salg af utstillingsmiljøer til butikkene 

 

Kvalifikasjoner: Du har gjerne erfaring fra en lignende stilling – evt. fra kjøkkenbransjen. Men hvis 

du har riktig profil, er erfaring mindre viktig.  

 

I øvrig kan man si om deg, at:  

• Du vil jobbe i et selskap som legger høy vekt på bærekraft 

• Du trives i et hektisk arbeidsmiljø der du jobber nøye og strukturert  

• Du trives med dedikerte kolleger som tar stort eierskap for avdelingens oppgaver  

• Du liker å besøke kunder og trives med reiseaktiviteter 

• Du tar eierskap for dine oppgaver og kunder samt legger vekt på et godt teamarbeid  

• Du har fokus på å nå dine mål 

 

Du blir tilbudt en attraktiv stilling i et spennende selskap – der vi trenger hver enkelt ansattes bidrag i 

utviklingen av oss som gruppe/virksomhet. Hos HORN legger vi vekt på profesjonalitet og et seriøst 

arbeidsmiljø, med rom for humor.  

 

Om Horn Bordplader A/S 

HORN ble grunnlagt i 1992 og leverer til kunder i hele Norden og Sør-Europa, med en klar visjon 

om å sette standarden for bæredyktige arbeidsflater som er digitalt integrert i hverdagen og 

fremmer brukerens kvalitetsforestilling.  

Med denne visjonen har HORN oppnådd en sterk markedsposisjon innenfor bærekraft og arbeider 

målrettet for å utvikle produkter med en sirkulært økonomisk tankesett og fokus på sertifiseringer 

som eksempelvis Svanemerket, lang levetid og mulige tilbakekjøpsordninger. I forbindelse med 

dette er det etablert et samfunnsøkonomisk datterselskap ’Denwood by HORN’, som tar imot 

restmateriale fra produksjonen og videreutvikler det til interiørprodukter til kjøkkenet. 

Gjennom kunnskapsdeling og digitale løsninger er målet å øke kjennskapet til HORN - Dette for å 

sikre felles utvikling mot mere bæredyktige løsninger i bransjen samt økt kundetilfredshet gjennom 

riktig produktveiledning. 

 

Vil du høre mere om jobbet?  

Kontakt salgssjef  

Brian Munk Bruun på +45 22597490 el. på bb@hornbordplader.dk 
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