
 
 

 

Salgskonsulent Jylland/Fyn til 

Tjellesen Max Jenne A/S 

 

Brænder du for apoteksbranchen og for at vedligeholde og udvikle kunder i en tæt kundedialog?  

 

TMJ vækster og vi udvider derfor vores salgsafdeling, hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med 

engagerede og rutinerede salgs-, kundeservice og logistikkollegaer.  

 

Har du evnen til at sætte dig ind i en kompleks virksomhed, hvor logistisk excellence er det, der forventes 

af kunderne? Kan du skabe langvarige og solide kunderelationer? Kan du arbejde selvstændigt og tage 

ansvar for egen læring og for egne resultater? Så er du måske vores kommende Salgskonsulent. 

 

TMJ er en af to lægemiddeldistributører i Danmark. TMJ leverer både til apoteksbranchen men også til 

hospitaler i hele Danmark. TMJ har siden 2009 haft en strategi om at være førende i branchen indenfor 

logistik, IT, teknologi og udvikling og har derfor investeret massivt i disse områder. Vores salgsafdeling 

søger en ambitiøs og engageret kollega som brænder for at sikre, at vores nuværende kunder får den 

optimale service og som vil være med til at udvikle forretningen yderligere. 

 

Du tilbydes et salgsjob med ansvar for at servicere og udvikle vores kunder primært i Jylland og på Fyn. 

Du bliver således en del af et dygtigt salgsteam med 4 kolleger, hvor der er fokus på et tæt samarbejde og 

vidensdeling. Når du ikke er på kundebesøg, vil dit kontor være i Vejle. 

 

Dine primære opgaver bliver: 

• Pleje, vedligeholde og servicere eksisterende kunder 

• Afholde morgen-, frokost- og aftenmøder i TMJ´s værktøjer 

• Afholdelse af diverse kundearrangementer i TMJ´s lokaler i Vejle. 

• Holde dig ajour med den nyeste udvikling hos TMJ og i branchen 

• Planlæggelse af egen hverdag, booking og afholdelse af møder og opfølgning 

 

Jobbet er for dig der: 

• har salgserfaring fra apoteksbranchen enten fra leverandør, grossist eller apotekssiden 

• har teknisk flair samt evne og lyst til at sætte dig ind i TMJ´s værktøjer 

• er skarp på alle aspekter af apoteket og i at vejlede indenfor alle dele af kundens forretning 

 

Stillingen kræver tilstedeværelse og synlighed overfor vores kunder i form at fysiske møder, 

telefonsamtaler og mails til kunderne for at kunne drive en god salgsproces. Det er derfor vigtigt at 

arbejde struktureret og med et godt overblik. 

 

Jobbet er ideelt for dig, der: 

• Brænder for salg og for at møde kunder og opbygge relationer 

• Har teknisk flair og kan sætte sig ind i komplekse problemstillinger 

• Arbejder selvstændigt, struktureret og evner at prioritere 

• Er velformuleret og god til at kommunikere 

• Har solid erfaring med salg i apoteksbranchen f.eks. via logistik, apotek, leverandør eller lign. 

 

Send din ansøgning sammen med dit CV med dokumentation for opnåede salgsresultater. Har du 

spørgsmål til jobbet, kan du kontakt salgschef Charlotte Knudsen på telefon 25676632. Samtaler afholdes 

løbende og tiltrædelse er hurtigst muligt. 

 

Ansøgning og CV sendes via Jobindex. 

 

Du kan læse mere om os på www.tmj.dk, hvor du også finder vores gældende persondatapolitik under ”Job i TMJ”. 

https://www.jobindex.dk/jobannonce/351009/salgskonsulent-jylland-fyn?lang=da
https://www.jobindex.dk/jobannonce/351009/salgskonsulent-jylland-fyn?lang=da
http://www.tmj.dk/
http://www.tmj.dk/


 
 

 

Tjellesen Max Jenne A/S (TMJ) er en del af McKesson Europe. McKesson Europe, en del 

af McKesson Corporation, er en ledende virksomhed inden for sundhedssektoren med 

stærke brands på tværs af 13 europæiske lande. McKesson Corporation, pt. nr. 7 på 

Fortune 500-listen, er en global markedsleder inden for sundhedsteknologi og 

distributionsløsninger til sundhedssektoren, herunder apoteker, hospitaler, 

kræftbehandlingsklinikker og speciallæger. 

 

McKesson indgår i partnerskaber med forskningsvirksomheder inden for 

medicinalindustrien, producenter, leverandører, apoteker, myndigheder og andre 

sundhedsorganisationer for at sikre, at den rigtige patient modtager den rigtige medicin 

på det rigtige tidspunkt på en sikker og omkostningseffektiv måde. Samlet af vores 

ICARE-værdier arbejder vores medarbejdere hver dag på måder, der kan innovere og 

give mulighed for forbedring af patientbehandling i enhver sammenhæng – ét produkt, 

én partner og én patient ad gangen. Læs mere på www.mckesson.eu  

Tjellesen Max Jenne A/S  

Brandstrupvej 4 

DK-2610 Rødovre 

T (+45) 44 57 11 00  

F (+45) 44 57 11 01 
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