
Salgselev til landbaseret 

fiskeopdræt 

 

Har du lyst til at arbejde med salg og eksport i en international orienteret fødevarevirksomhed, finder du 

her din store mulighed. 

Sashimi Royal søger nu en salgselev til kontoret i Hanstholm.  

Stillingen 

Du tilbydes grundig oplæring og ansvar for egne opgaver. 

Du vil med reference til salgschefen arbejde med salg, markedsføring og logistik med daglig kontakt til 

kunder i ind- og ud-land. 

Jobbet er alsidigt og du vil blive udfordret på en række områder som kundekontakt, ordremodtagelse, 

produktionsplanlægning, transport- og logistikløsninger og kundeservice. 

Kvalifikationer 

Du er som person positiv og åben. Du er energisk og selvstændig og kan trives i en organisation, hvor der 
sættes pris på initiativ, beslutsomhed og team ånd. 

Du har gode kommunikationsevner både på dansk og på engelsk. 

Du har formentlig færdiggjort, en gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX) eller tilsvarende færdigheder og 
har måske et par års erhvervserfaring. 

Om Sashimi Royal 

Sashimi Royal a/s er en af de største producenter af yellowtail kingfish i Europe, med en årlig produktions 
kapacitet på 600 tons, og med mulighed for udvidelse op til 6.000 tons 

Vores stamfisk på klækkeriet Maximus a/s, som en integreret del af produktionen, forsyner løbende fisk til 
opdræt til slagteklar størrelse i Hanstholm.  

Således omfatter produktionen hele livscyklussen fra stanfisk til fuldvoksen fisk til levering til kunden. Vi har 
siden 2018 leveret fisk til toprestauranter i Europa og USA.   

Sashimi Royal a/s og Maximus a/s er datterselskaber af Nordic Aquafarms Europe AS, som er en pioner I 
landbaseret akvakultur. 

Læs mere på vores hjemmeside: nordic-kingfish.com 

Ansøgning:  

Er du interesseret i stillingen, bedes du sende skriftlig ansøgning og CV på mail til: job@sashimiroyal.com  

Har du spørgsmål til stillingens indhold, eller ønsker du at høre nærmere om dine muligheder i jobbet, er du 

velkommen til at kontakte: CSO Uffe Appelon Petersen på 8877 9877 

mailto:job@sashimiroyal.com

