
 

 

BUSINESS MANAGER – DRIKKEVARER 
Vores dygtige forretningschef, for vores danske drikkevarer har fået nye spændende udfordringer internt. 
Derfor er vi nu på udkig efter en ny passioneret kommerciel kollega, der har lyst til at være en del af vores 
erfarne team. 
 
Fritz Schur Consumer Products er et af Skandinaviens største handelshuse inden for dagligvarer. Vi er specialister i 
salg, marketing og distribution af mærkevarer og private label produkter til dagligvarehandlen og andre 
detailkanaler i både Danmark og det øvrige Europa. Ligeledes har vi gennem de sidste 10 år også arbejdet med 
produktion af egne brands og licensprodukter. Vi repræsenterer en bred vifte af spændende produkter inden for 
drikkevarer, husholdning, personlig pleje og BBQ. 
 
Er det dig der kan løfte vores drikkevare-forretning til nye højder? 
Vi er en førende spiller på markedet for drikkevarer, og du får brug for hele din kommercielle værktøjskasse for at 
udvikle vores nuværende portefølje af egne brands, principal brands, licens brands og private label samt bidrage 
væsentligt til videreudviklingen af vores forretning.  
 
Om jobbet og centrale elementer i din nye dagligdag 

• Du ejer P/L på kunder og kategorier i vores danske drikkevare-forretning 
• Du arbejder dagligt med at optimere og maximere salg og indtjening til nuværende og potentielle kunder i 

Danmark 
• Du er proaktiv og opsøgende ift. nye varegrupper, produkter & sortimentsudvikling 
• Du driver salget ud af butikken i samarbejde med vores dygtige kolleger i marken, ligesom vores digitale 

tilstedeværelse er top of mind i dit daglige arbejde 
• Du udfordrer og støtter vores procurement og product management team i forbindelse med nye tiltag 

 
Vi øver os hver dag i at blive dygtigere, og vi ser frem til at møde dine skarpe kommercielle kompetencer, når vi 
sammen løfter vores drikkevare-forretning til et endnu højere niveau.  
 
Om dig og vores forventninger 
Du har solid kommerciel erfaring fra det danske FMCG-marked, og har du erfaring fra drikkevarer kategorien, er 
det en fordel. Du behersker engelsk i skrift og tale, har en stærk kommerciel forståelse og gode 
forhandlingsevner. Sidst men ikke mindst, er du en dygtig købmand - er stærk med tal, analytisk, har god 
regnskabsforståelse og styr på Excel. 
 
Du vil hurtigt finde dig til rette i vores team, hvis du også har glimt i øjet og smil på læben. Vi garanterer dig en 
alsidig og handlingsorienteret hverdag, hvor nye tiltag, kunder og produkter, løbende kommer til og skal 
implementeres.  
 



 
Om os - og hvordan vi byder dig velkommen 
Vi vil gøre alt for at bakke dig op i dine nye rammer og gøre vores for, at du opnår dine mål og får masser af 
succesoplevelser med dig på vejen. Vi er et passioneret internationalt handelshus med kontor i hjertet af 
København og med engagerede og professionelle kolleger. Vores arbejdsmiljø og kultur er i høj grad præget af 
åbenhed, ærlighed, opbakning og ofte en humoristisk tone. Et hus hvor der er rig lejlighed til at lære og udvikle 
sig, og hvor dagene aldrig er ens.  
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores Kommercielle direktør Thomas Schou på 29 
61 61 84. Og ellers glæder vi os til at modtage din ansøgning på mail til HR Partner Susanne Brandborg på 
sub@fscp.dk hurtigst muligt – og senest 5.august 2022. 
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