
SELGER VAP 
Vi produserer sjømatprodukter av pelagisk fisk som er villfanget i korte og hektiske perioder av året. Vi 

arbeider målrettet med produktutvikling og å øke bearbeiding av fisken vi kjøper. Vi søker selger med 

erfaring med fisk og salg i B2B markedet. Våre sjømatprodukter har svært gode nærings-  og måltids-

egenskaper og potensialet i dette er en svært viktig del av stillingen som selger VAP.  

 

Arbeidsoppgavene inkluderer blant annet 

- Utarbeide, få godkjent og følge opp strategi og salgsmål for VAP 

- Informere salgsteam om utviklingen i produktene og sørge for introduksjon til ulike marked og  

  kundesegment  

- Forhandlinger med kunder og oppfølging av kontrakter med fokus på kvalitet, forpakning, 

pris,mengde, leverings- og betalingsbetingelser 

- Inngå i prosjekt med innovasjonsavdelingen for markedsstyrt produktutvikling 

- Følge opp muligheter med kunder om produkt og markedsutvikling 

- Oppdatert om produksjon og forventninger til kommende sesonger 

- Bygge og forsterke langsiktige relasjoner til kunder 

- Analyse og oppfølging av kunde- og markedslønnsomhet  

 

Vi ønsker deg med på laget vårt i Bergen som  

- har sterk kommersiell teft, er forhandlingsvant og kan vise til dokumenterte salgsresultat  

- arbeider målrettet, løsningsorientert og har gode gjennomføringsevner 

- har svært gode kommunikasjons- og presentasjonsegenskaper  

- trives med hektiske arbeidsdager hvor du er hands-on og jobber tett mot markedet 

 - evner å ha dialog med produksjonsansvarlige om markeds behov og krav til kvalitet og spesifika-

sjoner for aktuelle produkt  

- er både selvstendig og har gode samarbeidsegenskaper   

- har gode språkkunnskaper, minimum flytende engelsk muntlig og skriftlig 
- har mulighet til å reise i inn og utland ved behov 

 

Vi tilbyr 

- En utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver i et ledende sjømatselskap.  

- Uformelt og aktivt arbeidsmiljø, lokalisert i nyoppussede kontorer i sentrum av Bergen. 

- Konkurransedyktige betingelser 

 

 

Har du spørsmål så ta kontakt med Rolf Kristian Våge på rkv@pelagia.com. 

 

Send søknad med cv til job@pelagia.com merket selger Øst Europa innen 11. februar 


