
Expect Excellence coast.no

Vi har store vekstambisjoner på salg av videreforedlede produkter.
Vi søker etter ny teamleder med salg- og ledelseserfaring samt kunnskap om foredling av laks og ørret. 
Du skal lede og motivere et team som jobber med salg av ferske og frosne bearbeidede produkter av 
laks og ørret, nasjonalt og globalt. Du vil også følge egne kunder for å være tett på markedet. 

Vi søker etter:
• Du har erfaring med salg og ledelse
• Du evner å engasjere, organisere og fokusere
• Du er høyt motivert og har stor arbeidskapasitet
• Du kan utvikle og ivareta ditt team 
• Du har total oversikt over markedsutvikling VAP
• Du har relevant utdanning

Kan du vise til dokumenterbare salgsresultat eller annen relevant erfaring, hører vi gjerne fra deg. 
Arbeidsmiljøet er godt og du vil gjennom denne stillingen få mulighet til å jobbe i et dynamisk 
selskap i en fremtidsrettet næring. Arbeidsspråk er norsk og engelsk, men kan du flere språk 
er det en fordel. Arbeidssted er Bergen.

Arbeidsbetingelser
Vi tilbyr jobb i et innovativt og hektisk miljø med betydelige vekstambisjoner.  
Vi har konkurransedyktige betingelser som står i forhold til arbeidsoppgaver og ansvar. 
Selskapet har gode pensjons- og forsikringsvilkår.

For ytterligere informasjon ta kontakt med salgsdirektør Olaf Barmen:
tlf. 57 85 37 00 / 911 63 753 / olaf@coast.no.

Søknad
Send inn din elektroniske CV med en kort beskrivele innen 31. desember 2018 til stilling@coast.no
Merk søknaden: Teamleder VAP i Bergen.

Coast Seafood AS søker etter:

Teamleder VAP Salg

Coast Seafood AS er et 
sjømatselskap som ut-
fordrer omgivelsene 360 
grader for å skape verdi 
hele veien fra råvarer til 
konsumenter. Vi selger 
sjømat fra Norge til 400 
kunder i 65 markeder 
verden rundt. Volumet 
vi eksporterer tilsvarer 
100 000 måltider hver 
eneste dag.

Konsernet har i dag 
ca 150 ansatte som 
er fordelt mellom 
hovedkontoret i Måløy 
og avdelinger i Bergen, 
Haugesund, Dubai 
(UAE) og Boston (USA).

Vi jobber etter slagordet 
Expect Excellence, som 
betyr at du kan forvente 
det beste av våre 
medarbeidere, løsninger 
og produkter. Som et 
ledd i vår utvikling, ser 
vi etter medarbeidere 
som kan være med oss 
å utfordre.


