
 
 

HF Christiansen A/S, Hvidemøllevej 9-11, 8920 Randers NV, +45 86 42 33 33, www.hfchristiansen.dk 

HF Christiansen A/S (HFC) blev grundlagt i 1903 og er i dag Danmarks største cykelproducent og 

tilbehørsgrossist. HFC forhandler en række internationale reservedele og tilbehørskoncepter – bl.a. Bike 

Attitude, Cateye, SKS, Limar, Panaracer og Finish Line. HFC designer og producerer en række kendte 

cykelmærker og elcykelmærker, herunder Avenue, Centurion, MBK, Nishiki, Principia, Raleigh og Winther.  

 

Vi søger en B2B-sælger af cykeltilbehør og -reservedele i Jylland/Fyn 
 

Vores nye sælger har følgende kvaliteter: 

- Du evner at arbejde systematisk, struktureret og har overblik i en travl hverdag. 

- Du ønsker at tilegne dig viden om vores mærker og produkter. 

- Du er i stand til at åbne døre og skabe relationer til danske cykelhandlere. 

- Du trives med at etablere lange relationer med forhandlere og butikskæder. 

- Du ønsker at være en del af en organisation, hvor videndeling og teamwork vægter meget. 

- Du har konkurrencementalitet og motiveres af at skabe resultater. 

Vi tilbyder: 

- Et godt indarbejdet salgsdistrikt med mange forhandlere. 

- Kendte reservedele- og tilbehørsbrands.  

- Tid til at gøre et grundigt arbejde med træning og uddannelse af vores kunders medarbejdere.  

- En spændende udfordring med langsigtede udviklingsmuligheder. 

- En konkurrencedygtig lønpakke og en høj grad af selvstændighed. 

- Et godt salgsteam og backuppersonale i Randers. 

Mere information: 

- For yderlige information, er du velkommen til at kontakte salgschef Morten Christensen på 

mch@hfchristiansen.com/+45 20 11 11 71.  

Ansøgning, bilag og deadline: 

- Ansøgning, CV og relevante bilag bedes være os i hænde senest d. 10. januar 2020. Mail direkte til 

salgschef Morten Christensen (mail mærket ”SÆLGER”) på mch@hfchristiansen.com. 

 

… Vi glæder os allerede nu til at byde dig velkommen som kollega og til en spændende fremtid i en 

dynamisk og moderne virksomhed. 
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