
KFI Erhvervsdrivende Fond søger 
markedets bedste uddelingschef til 
nyoprettet stilling
Siden 2014 har KFI uddelt mere end 450 mio kr. til styrkelse 
af den frie købmandssektor. Vores ”uddelingsstrategi” 
er sideordnet med vores ”forretningsstrategi”, som 
fokuserer på, hvordan KFI også i fremtiden kan opretholde 
et højt uddelingsniveau i forhold til købmændene. 
Uddelingsstrategien beskriver, hvordan pengene skal 
bruges til gavn for de frie købmænd. Det skal du hjælpe os 
med.

Vi arbejder med temaer i uddelingerne, som i videst 
muligt omfang kan gøre en forskel for købmændenes 
markedsposition og positive fremtid. Det kan for eksempel 
være bæredygtighed/miljø, digitalisering, talentudvikling og 
udvikling af butikkens kundeattraktivitet.

Dit job bliver at udvikle og styre uddelingsprogrammer, 
der sikrer den størst mulige effekt af uddelingsmidlerne til 
glæde og gavn for de frie købmænd. Du forelægger dem for 
ledelse og bestyrelse, og du evaluerer og måler effekten af 
de projekter, vi sætter i søen.

Profil: Du har erfaring med detailbranchen, forståelse for 
dens udfordringer og allerede ideer til projekter, der kan 
løfte den enkelte købmand og sektoren som helhed. Du 
har en højere uddannelse indenfor salg, økonomi eller 
administration og/eller solid erfaring fra et tilsvarende job 
og gerne forståelse for arbejdet i en erhvervsdrivende fond. 
Du har god analytisk sans, forretningsmæssig indsigt og 
erfaring med projektledelse fra idé til evaluering.

Personlige egenskaber: Du er idérig, udadvendt, uhøjtidelig, 
har et godt humør, et stort drive, arbejder selvstændigt og 
evner at kommunikere både internt og eksternt. Du har høj 
gennemslagskraft, er robust, vedholdende, ansvarsbevidst 
og troværdig, og har nemt ved at tale med alle, uanset deres 
placering i organisationen.

Udover et spændende job med reference til den 
administrerende direktør tilbyder vi medlemskab af 
et dygtigt og imødekommende team, der er placeret 
i dejlige kontorer i Lyngby. Jobbet honoreres med en 
markedskonform løn og diverse benefits. 
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Per Munch • Senior Partner, Alexander Hughes Danmark • 
23 37 80 09 • p.munch@alexanderhughes.com 

Læs mere om stillingen på kfi.dk
 

UDDELINGSCHEF til KFI

Vær med til at fremtidssikre  
de frie købmænd

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er oprindeligt 
stiftet i 1955. KFI stiller butikker og finansielle ydelser til rådighed for frie købmænd. Visionen 
er at styrke den frie købmands position, og ambitionen er at uddele så mange penge som 
muligt til de frie købmænd. Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs- 
og beboelsesejendomme. 


