SAN Electro Heat søger en dygtig, udadvendt og resultatorienteret teknisk sælger, der vil blive en del af et dygtigt
teknisk salgsteam i en spændende velkonsolideret international produktionsvirksomhed i Nordsjælland.
Som del af vores salgsteam, bliver du en vigtig del af virksomhedens overordnede salgsstrategi, og sammen med vores
øvrige dygtige salgskollegaer, kommer du til at arbejde tæt sammen med hele værdikæden i virksomheden fra indkøb og
teknisk afdeling til produktion/ QA samt lager og logistik, for at sikre bedst mulig løsning for vores mange nationale og
internationale kunder.
Dine primære arbejdsopgaver bliver teknisk salg og rådgivning af virksomhedens eksisterende produktprogram til alle
vores kunder, samt ordrebehandling, tilbudsgivning og deltagelse på diverse messer.
Som vores nye sælger får du også en unik mulighed for, at tage ejerskab og være med til at sætte præg på udvikling inden
for bæredygtighed med omstilling til grøn energi.
Hos SAN Electro Heat vil du opleve en åben og uformel ledelsesstil med et engageret team, som er familiær med åben
atmosfære og frihed under ansvar.
Kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•

Har teknisk baggrund elektriker/installatør, ingeniør eller tilsvarende
God forståelse for tekniske løsninger
Gerne erfaring inden for teknisk salg og rådgivning
Er i stand til at beregne tilbud, og kan formidle budskabet til/hos kunden
Behersker engelsk i skrift og tale
Har kendskab til standarder ISO9001 & ISO14001
Gerne kendskab til UL/ ATEX, men ingen forudsætning.

Profil:
•
•
•
•
•
•
•

Du kan arbejde selvstændigt, men er også en god holdspiller
Du skal være åben, udadvendt og kommunikerende
Du er systematisk i din tilgang til opgaverne
Du har lyst til at sælge, rådgive og stræber efter at imødekomme kundens behov.
Du kan bevare overblikket også i stressede situationer
Du trives i et hektisk, men rart miljø
Du er indstillet på nogen rejseaktivitet

SAN Electro Heat tilbyder:
•
•
•
•
•
•

Et spændende og udfordrende job i en succesfyldt og velkonsolideret virksomhed
Kort vej til beslutninger - en flad struktur med teamet i centrum
Gode muligheder for efteruddannelse
Gode kollegaer, der altid er klar til at hjælpe
God løn med pension, sundhedsforsikring og frokostordning
Aktiv personaleforening

Interesseret:
Send din ansøgning og CV hurtigst muligt, til salgschef Stig Jensen sjen@san-as.com . Vi holder løbende
ansættelsessamtaler. Du er velkommen til at ringe til Stig Jensen 3030 2047 for at høre om stillingen.
SAN Electro Heat A/S beskæftiger i dag 65 ansatte og har hovedsæde i Nordsjælland er en del af den børsnoterede svenske koncern
NIBE Industrier.

