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Distriktschef Sverige  
 
Tjänsten I jobbet som distriktschef på HORN Bordplader blir du en del av ett säljteam med fem 
engagerade kollegor. Vi strävar efter att vara lagspelare och att lyckas som grupp, i en vardag som 
kännetecknas av dynamik och arbetsamhet.  
 
HORNs kunder finns huvudsakligen i köksbranschen och fördelar sig på den danska och den 
internationella marknaden. I jobbet som distriktschef utgår du från ditt eget hem i Sverige och kör ut 
till dina kunder. Du kan förvänta dig en del resdagar. 
 
Dina dagliga arbetsuppgifter:  

• Upplärning av kunder. 
• Länk mellan kunder och företaget i Danmark.   
• Besöka butiker och hålla kundmöten. 
• Budgetansvar för dina återförsäljare. 
• Ansvar för att återförsäljarna känner till Horns rutiner för försäljning, kundrådgivning och 

reklamationer. 
• Uppsökande av nya kunder i ditt distrikt. 
• Försäljning av utställningsmiljöer till butikerna. 

 
Kvalifikationer: Du får gärna ha erfarenhet från en liknande tjänst, ev. från köksbranschen, men har 
du rätt profil är erfarenhet mindre viktig.  
 
I övrigt kan man säga att du:  

• Vill arbeta i en verksamhet som värdesätter miljömässig hållbarhet. 
• Trivs i en hektisk arbetsmiljö, där du arbetar noggrant och strukturerat.  
• Trivs med engagerade kollegor som tar ägarskap för avdelningens uppgifter.  
• Tycker om att besöka kunder och trivs med reseaktivitet. 
• Tar ägarskap för dina uppgifter och kunder samt värdesätter ett gott lagarbete.  
• Har fokus på att nå dina mål. 

 
Vi erbjuder dig en attraktiv tjänst i en spännande verksamhet, där vi välkomnar varje enskild 
medarbetares bidrag för att utveckla oss som grupp/verksamhet. Här på HORN värdesätter vi 
yrkesskicklighet och en seriös arbetsmiljö, med utrymme för humor.  
 
Om Horn Bordplader A/S 
HORN grundades 1992 och levererar till kunder i hela Norden och Sydeuropa. Företaget har en 
klar vision om att sätta standarden för hållbara arbetsytor, som är digitalt integrerade i vardagen 
och uppfyller användarens krav på kvalitet.  
Denna vision har gett HORN en stark marknadsposition inom hållbarhet och vi arbetar 
målmedvetet på att utveckla produkter med hjälp av ett cirkulärt, ekonomiskt tankesätt och fokus på 
certifieringar, till exempel Svanen, lång hållbarhet och möjliga returordningar. I samband med detta 
har vi upprättat ett socialekonomiskt dotterbolag, Denwood by HORN, som tar hand om 
restmaterial från produktionen och av dessa skapar kreativa kompletterande inredningsprodukter till 
köket. 
Målet är att öka kännedomen om HORN med hjälp av kunskapsdelning och digitala lösningar – 
detta för att säkerställa en gemensam utveckling mot mer hållbara lösningar i branschen och ökad 
kundtillfredsställelse genom korrekt produktvägledning. 
 
Vill du veta mer om den lediga tjänsten?  
Kontakta försäljningschef  
Brian Munk Bruun på +45 225 974 90 eller på bb@hornbordplader.dk 


