Ålands Centralandelslag, ÅCA bedriver mejeri- och bageriverksamhet på Åland samt via
det helägda dotterbolaget Ålandsmejeriet Ab
Oy i fastlandet, försäljning av främst mejeriprodukter till dagligvaruhandeln i Finland. ÅCA ägs
av 17 åländska mjölkleverantörer. Vi är närmare 60 anställda och vår omsättning är ca 16 milj/
år. Årligen tar vi emot ca 13,8 milj. liter mjölk
från åländska kossor, mjölk som förädlas till
ost, smör, flytande mjölkprodukter och glass.

Våra brödprodukter säljs under namnet Ålandsbagarn. Vi är kvalitetscertifierade enligt BRCstandard. Vi har ett nära samarbete med Valio,
Fazer och Ockelbo Ost.
Vi drivs av vind, vatten och biogas – detta tack vare
grön el och vår biogasanläggning Gastronomen.
Även i övrigt strävar vi efter att miljöanpassa vår
verksamhet och vi använder över 90 % förnyelsebar energi.

Då Lena nu går i pension söker vi en

säljare
Vi söker dig som gillar försäljning, kundkontakter
och drivs av att nå uppställda säljmål.
Du blir en del av vårt säljteam på tre
personer samt även en viktig länk
mellan våra kunder och olika avdelningar internt. Du får ett stort ansvar
för de dagliga funktionerna på vårt
”försäljningskontor”.
Till dina arbetsuppgifter hör en aktiv
försäljning av våra egna mejeri- och
bageriprodukter, våra agenturprodukter samt kontakter/beställningar
till våra samarbetspartners. Kundkontakterna sker huvudsakligen per
telefon och mejl. För att lyckas tror
vi att du har ett glatt och trevligt sätt,
bra ordningssinne, gillar samarbete
och att utvecklas i jobbet.
Tjänsten är en ordinarie befatt-

ning på heltid med arbetstid
08.00-15.30/08.30-16.00. Tillträdande så snart som möjligt.
Frågor kring tjänsten besvaras av
försäljningschef Stefan Blomqvist på
vardagar tel. 32 800.
Skriv lite om vad du gjort hittills, gör
just nu samt varför du är vårt bästa
val. Din ansökan med CV och löneanspråk märkt ”säljare”, vill vi ha senast
fredag 11.01 till stefan.b@aca.ax eller
per post.
Vi jobbar fortlöpande med rekryteringen och uppskattar därför ett
snabbt agerande om du känner dig
lockad av utmaningarna.
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