
Intern salgskonsulent
– med sans for både salg og service

Proaktiv og forretningsorienteret 
controller/ business controller

ITD er landets førende brancheorganisation inden for vejgodstransport. Mere end 90 procent af al godstransport i Danmark foregår 
med lastbil, så vores medlemmer holder bogstaveligt talt gang i hjulene i dansk økonomi og samhandel. Vi har 819 medlemsvirk-
somheder, som tilsammen beskæftiger omkring 20.000 mennesker i Danmark. Vi rådgiver og servicerer medlemmerne og hjælp-
er med at varetage deres politiske interesser. Og vi har cirka 2.500 danske transport- og logistikvirksomheder som kunder på vores 
forskellige kommercielle ydelser. Vi beskæftiger p.t. 65 personer. ITD har kontorer i Padborg, København og Bruxelles.

ITD Holding A/S søger en controller til vores koncern økonomiaf-
deling i Padborg, idet en af vores dygtige controllere har fået nye 
spændende udfordringer uden for ITD-koncernen.

ITD Holding A/S er shared serviceorganisation for ITD-koncern-
ens enheder, hvor vi varetager økonomifunktionen for både 
vores ejer ITD, brancheorganisation for den danske vejgod-
stransport, og de underliggende kommercielle aktiviteter, som 
primært består af serviceydelser til transportbranchen i Europa 
igennem vores brands FDE og Vialtis. Vi er en velkonsolideret 
international koncern med et årligt cash-flow på omkring 7 mil-
liarder kroner. 

I samarbejde med vores erfarne business controllere bliver du 
en central del af en dynamisk økonomiafdeling, der består af 
otte personer i Padborg og fem personer i Frankrig. Vil du have 
personlige udfordringer og udvikle dine kompetencer? Så er det 
måske dig, som er vores nye kollega!

Om jobbet
•   Ansvarlig for udarbejdelse af perioderapportering, både de 

klassiske regnskabsrapporter, men også KPI driftsrapporter 
mv. for selvstændige forretningsområder/enheder.

•   Ansvarlig for udarbejdelse af budgetter, forecasts, og ad-hoc 
analyser.

•   Medvirkende til opstart af nye forretningsområder/enheder.
•   Daglig controlling opgaver og sparring bl.a. med vores bog-

holderi/back-office.
•   Medansvarlig for overholdelse af koncern deadlines mv.
•   Løbende vedligeholdelse og optimering af processer.

Om dig
•   Du sidder formodentlig allerede i en tilsvarende stilling, hvor 

du har opnået nogle års erfaring, eller du er uddannet revisor 
med HD-R

•   Dog er det afgørende for os, at du har god regnskabs- og for-
retningsforståelse, som sikrer kvalitet i dit arbejde

•   Du er udadvendt og samarbejdsorienteret
•   Du er interesseret i at udvikle dig og lære nyt.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling og gode karrier-
emuligheder i et internationalt miljø, hvor du i samarbejde med 
dine kolleger skal trives med varierende opgaver og højt aktiv-
itetsniveau. Vi har et uformelt arbejdsmiljø med faglig sparring 
og motiverede kolleger. Og vi har personalegoder såsom sund-
heds-/motionsordning, kantineordning mv. Lønpakke i henhold 
til individuelle kvalifikationer. Tiltrædelse: snarest.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning og dit cv mærket ”Forretningsorienteret con-
troller/ business controller” til privat@poulsen-job.dk. For yderlig-
ere oplysninger se www.poulsen-job.dk. eller kontakt Leif Pouls-
en, direktør hos POULSEN, på tlf. 75 39 34 31. Alle forespørgsler
og ansøgninger behandles fortroligt og videresendes
kun til virksomheden efter aftale.

Sælger med sans for købmandsskab
Som intern salgskonsulent finder du energi i 
at lave opsøgende salg. Det er din primære 
opgave at servicere kunder såvel som kolle-
gaer med professionel samt positiv sparring 
og rådgivning.

Du får medansvar for egen kundeplatform 
og fungerer som bindeled mellem kunder og 
leverandører samt ekstern salgskonsulent. 
Dine ansvarsområder favner således bredt 
fra telefonsalg, tilbudsgivning og opfølgning 
til ordrebehandling og backup for virksom-
hedens eksterne sælgere.
Du trækker på erfaring fra en lignende stil- 
ling med produkt- og/eller branchekendskab. 
Du kan forestå en bred pallette af opgaver 
fra skaffekøb og værksforespørgsler til ad-
ministrative opgaver i relation til køb og salg. 
Ydermere har du en god ordenssans, hvilket 
selvfølgelig også skinner igennem i dit ar- 
bejde.

Kollega med stort K
Jobbet har base i virksomhedens afdeling 
i Aarhus, hvor du bliver en del af et dynam-
isk miljø med både gode kollegaer og gode 
muligheder for faglig såvel som personlig ud-
vikling.

Som kollega er du fleksibel, samarbejdsvillig 
og indehaver af et godt humør. Du sætter pris 
på at have et selvstændigt og udfordrende 
job, hvor omgangstonen kan være uformel, 
mens samarbejdet med vores kunder er 
seriøst og professionelt. Du behersker både 
engelsk og tysk, og er naturligvis fortrolig 
med Office-pakken. Hvis du har kendskab til 
AS400, er det også en fordel. 

Hvis du er den rigtige kandidat, kan vi til-
byde dig en spændende stilling i en vækst- 
orienteret grossistvirksomhed med en at-
traktiv lønpakke efter kvalifikationer og 
kompetencer samt pension og sundheds- 
forsikring. 

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning og dit cv mærket 
”Salgskonsulent” til leif@poulsen-job.dk

For yderligere oplysninger 
se www.poulsen-job.dk eller kontakt Leif 
Poulsen, direktør hos POULSEN på telefon 75 
39 34 31. Alle forespørgsler og ansøgninger 
behandles dybt fortroligt og videresendes 
kun til virksomheden efter aftale.

Brænder du lige så meget for opsøgende salg, som du prioriterer et højt niveau af service 
for dine kunder? Så er du den helt rette til stillingen som intern salgskonsulent.


