HIPRA Nordic søger salgskonsulent til Sverige
HIPRA er et Spansk veterinærmedicinsk firma, der har eksisteret i mere end 50 år. HIPRA er dedikeret til at
forske i, producere og markedsføre lægemidler til produktionsdyr – primært vacciner. I dag er HIPRA blandt de
førende på dette område. HIPRA blev etableret i Danmark i 2014 og nu er vi 7 personer, hvoraf de tre er
specialiserede dyrlæger der arbejder på nordisk niveau indenfor henholdsvis kvæg, svin og fjerkræ, og nu
etableres en afdeling i Sverige. Vi søger derfor en selvstændig person, gerne med erfaring indenfor branchen, til
at tage sig af HIPRA’s produkter til kvæg og svin i Sverige. Produktporteføljen omfatter bl.a. STARTVAC til kvæg,
ERYSENG PARVO og SUISENG til svin samt FLORSELECT.
HIPRA’s kerneværdier er: Ekspertise, troværdighed og optimisme. Se i øvrigt www.hipra.com

SALGSKONSULENT - KVÆG og SVIN i Sverige
MISSION
At tage sig af kunder og kommercielle aktiviteter i Sverige.
ANSVARSOMRÅDER
• At opnå de opstillede salgsmål
• I samarbejde med det øvrige team at effektuere forretningsplanerne på området
• Identificere nye muligheder
• Kende og holde kontakt med nuværende og potentielle dyrlæger og kunder
• Samarbejde om og gennemføre forbedrings-ideer indenfor ansvarsområdet
• Udarbejde og indsende den dokumentation, der kræves, og assistere ved rapporteringer
DIN PROFIL:
Vi forventer du har følgende profil:
• Du behøver ikke være uddannet dyrlæge, men det vil være en forudsætning at du har en god forståelse
for veterinære forhold og den veterinære sektor indenfor produktionsdyr i Sverige.
• Gerne 5 års erfaring fra en lignende stilling eller som dyrlæge eller anden rådgiver indenfor
produktionsdyrsområdet.
• Du er kommercielt orienteret.
• Du er selvstændig, ansvarsbevidst og troværdig samt har gode kommunikationsevner.
• Du er positiv og resultatorienteret.
• Bosiddende i Sverige – gerne den sydlige del af landet.
Gode engelskkundskaber samt kendskab til dansk vil være en fordel.
VI TILBYDER
Et spændende og selvstændigt job i en international atmosfære. En attraktiv løn der vil svare til din profil
samt pensionsordning, fri bil, fri telefon og internet.
For yderligere oplysninger kontakt Business Manager Kirsten Larsen +45 24 41 04 06 samt www.hipra.com.
Ansøgning og CV bedes sendt med e-mail til: kirsten.larsen@hipra.com
Ansøgningsfrist er d. 5. juni 2017.
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