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MYYNTIEDUSTAJIA (HORECA) 

Toimeksiantajan nimi:  Oy Rollfoods Ab  

Sijainti:  pääkaupunkiseutu ja Turku-Tampere 

Lisätietoja antaa: Henrik Haukanhovi puh. 040 413 4909  

Oy Rollfoods Ab on suomalainen perheomisteinen elintarvikealan yritys, joka on perustettu 

vuonna 1979. Keskitymme laadukkaiden ruokapakastetuotteiden myyntiin ja 

markkinointiin, josta meillä on kokemusta lähes 40 vuoden ajalta Suomen HoReCa-

sektorilla. Meillä on koko Suomen kattava myyntiorganisaatio ja lähes kaikki 

edustamamme tuotteet valmistetaan joko Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Saksassa. 

Kotimaisuusaste tuotteissamme on lähes 40 % ja tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita 

vaihtoehtoja massatuotteille. Liiketoiminnassamme toimimme vastuullisesti nyt ja 

tulevaisuudessa. Tinkimättömän palvelun ja laadun ansiosta olemme tunnettu toimija 

markkinoilla. Toimipaikkamme sijaitsee Vantaalla hyvien kulkuyhteyksien varrella. 

Rekryhaku Finland Oy on suomalainen rekrytointialan yritys, joka löytää toimeksiantajilleen 

oikeat myynnin- ja markkinoinnin ammattilaiset. Haemme nyt toimeksiantajallemme Oy 

Rollfoods Ab:lle kahta 

Myyntiedustajaa  

pääkaupunkiseudulle ja Turku-Tampereen alueelle. Tehtävään palkattava myyntiedustaja 
työskentelee oma-aloitteisesti ja itsenäisesti liikkuen aktiivisesti asiakasrajapinnassa.  

Myyntiedustajana olet HoReCa-alan ammattilainen, jolla on elintarvikealan taustaa ja 
joka tuntee tukkuritoiminnan entuudestaan. Arvostamme yrittäjähenkisyyttä, huumorintajua 
ja pelisilmää sekä erinomaista kaupallista asennetta. Tavoitteenasi on kasvattaa 
suunnitelmallisesti myyntiä ja avata uusia asiakkuuksia. Olet asiakaslähtöinen, viestit 
taitavasti sekä osaat käyttää yleisimpiä Microsoft Office -työkaluja.  

Arvostamme myynnin nälkää sekä halua saada kaupat aikaiseksi. Kommunikoit vahvasti 
suomeksi, ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan eduksi. Sinulla on mieluiten oma auto 
käytössäsi. 

Tehtävässä menestyminen edellyttää aikaisempaa kokemusta: 

*myynnistä 
*elintarvike- ja HoReCa-alasta 
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Hallitset sujuvasti 

*suomen kielen kirjallisesti ja suullisesti, ruotsin ja englannin kielitaito katsotaan eduksi 
*riittävät tietotekniset taidot 
 
Sovit parhaiten osaksi tiimiämme kun olet: 

*myyntihenkinen ja aikaansaava 
*huumorintajuinen, jolla on pilkettä silmäkulmassa sekä oikea asenne 
 
Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vakituisen tehtävän suomalaisessa 

perheomisteisessa ja kasvavassa yrityksessä. 

Pääkaupunkiseudulle haettavan myyntiedustajan toimipiste sijaitsee viihtyisissä 

toimitiloissa Vantaalla, Turku-Tampereen myyntiedustaja tulee työskentelemään 

itsenäisesti kotikonttorista käsin, mutta pääosa ajasta vietetään asiakasrajapinnassa. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Rekryhaku Finland Oy:n partneri Henrik Haukanhovi, 

puhelin 040 413 4909 tai henrik.haukanhovi@rekryhaku.fi. 

Lähetä hakemus ja CV 19.2.2017 mennessä osoitteeseen 

henrik.haukanhovi@rekryhaku.fi otsikolla ”myyntiedustaja”. 

 


