Vi søger en alsidig

Teknisk Sælger
•
•
•

Motiveres du af salg og rådgivning til nye og eksisterende kunder?
Har du en teknisk eller håndværksfaglig baggrund?
Er du struktureret og god til at holde overblikket i en travl hverdag med
mange bolde i luften?

Så kan DU være netop den nye medarbejder, vi søger til en spændende og
alsidig stilling på vores fabrikker i Thisted.
Dine typiske arbejdsopgaver vil være at:
•
•
•
•
•
•

lave opsøgende salg overfor såvel nye som eksisterende kunder
udarbejde tilbud samt analysere, evaluere og efterkalkulere ordrer
supportere og yde teknisk rådgivning til kunder om den optimale produktion og overfladebehandling
samarbejde med større kunder og være det tekniske bindeled til produktionen
deltage i projektarbejde og være projektleder på udvalgte opgaver
lave ad-hoc opgaver på kontoret

Dine faglige kvalifikationer:
•
•
•
•
•

Du har en teknisk eller håndværksfaglig baggrund - evt. uddannelse som industritekniker eller tilsvarende
Du har en god teknisk forståelse og evne til at omsætte den til velfungerende, praktiske løsninger
Da har erfaring med salg eller en produktionsteknisk funktion i en anden virksomhed - gerne indenfor metal
Du kommunikerer godt både mundtligt og skriftligt - og til både fagfolk og kunder uden teknisk baggrund
Du har flair for IT og er godt hjemme i Microsoft Office

Som person er du:
•
•
•
•
•
•

Motiveret af salg og af at skabe gode og langvarige kunderelationer
Selvstændig, struktureret og ansvarsbevidst
Udadvendt og god til at kommunikere
Imødekommende og med et udpræget service-gén
Fleksibel ift. arbejdsopgaver og det at være del af en mindre, dynamisk organisation
En rigtig god teamplayer, der er god til at samarbejde og som bidrager til at skabe et rigtig godt arbejdsmiljø

Vi tilbyder:

• En spændende fuldtidsstilling, hvor du bliver det stærke bindeled mellem vores kunder og produktionen
• Et arbejdsmiljø præget af positiv stemning, hjælpsomhed, gensidig respekt og godt humør
• En god løn med pensions- og sundhedsordning
Kan du se dig selv i ovenstående, så vil vi glæde os til at høre fra dig. Ansøgning sendes til lb@anodisering.dk
hurtigst muligt og senest den 25. juni. Vi behandler ansøgningerne løbende og ønsker stillingen besat til
snarest mulige tiltrædelse.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Lars Buck på tlf. 20 61 47 11.
Du kan læse mere om virksomheden på vores hjemmeside www.anodisering.dk.
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