SEW-EURODRIVE er en international familieejet tysk koncern med mere end 17.000 ansatte og datterselskaber i 51 lande, og en af de førende
globale leverandører af gear, gearmotorer og tilhørende elektroniske motorstyringer til alle industrier. Det danske hovedkontor ligger i Greve og
derudover har vi et nystartet servicecenter i Vejle. Vi er lidt over 50 ansatte i Danmark.

Hjælp os med at forme fremtiden. Vi søger til vores hovedkontor i Greve en

Intern sælger med teknisk flair
Du bliver en del af et engageret team af salgsorienterede medarbejdere, som dagligt servicerer vores mange kunder i Danmark. Som en del af den
interne salgsafdeling kommer du til at arbejde med rådgivning og vejledning af kunderne omkring virksomhedens produktsortiment, ordre- og
tilbudsbehandling samt support til vores eksterne salgsfolk i marken. Du vil referere til Teamlederen i Internt salg.

Dine arbejdsopgaver:

Dine kvalifikationer og egenskaber:

-

-

-

Ordre- og tilbudsbehandling
Opbygge relationer
Håndtere kundeforespørgsler
Tænker i muligheder/proaktivt salg over telefonen
Sikre kompetent kunderådgivning/support i samarbejde med
eksterne kolleger
Teknisk sparring med salgsorganisationen og vores
produktspecialister

-

Erfaring fra tilsvarende stilling som ordrebehandler/intern sælger
med evt. branchekendskab
Du har teknisk flair
God forståelse og interesse for mekanik og evt. elektronik
Udadvendt, selvmotiverende og ansvarlig
Struktureret tilgang og god til at prioritere opgaverne
Gode kommunikative evner
Formå både at være selvkørende og arbejde i et team
God til at opbygge relationer
Fortrolig med IT-redskaber og kender til CRM systemer
Du behersker engelsk i skrift og tale

Vi tilbyder:
-

Et interessant og udfordrende job i en dynamisk international virksomhed, der er inde i en spændende udvikling. SEW-EURODRIVE er helt
fremme med udvikling af produkter og bruger mange ressourcer på at holde medarbejdernes tekniske viden fuldt opdateret
Hos SEW-EURODRIVE har du en god balance mellem arbejde og privatliv
En dynamisk arbejdsplads på hovedkontoret i Greve, som rummer kontorer, produktion, service og showroom
Grundig oplæring i virksomhedens produkter, inden du selv begynder at besvare telefon og mails. Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
Du får en god løn, som modsvarer dine kvalifikationer, pensionsordning og sundhedsforsikring

Lyder det interessant?

Har du spørgsmål?

Skriftlig ansøgning sendes til: job-hos-sew@sew-eurodrive.dk
mærket ”Intern Sælger”. Tiltrædelse 1. januar 2019.

Du kan læse mere om SEW-EURODRIVE A/S på www.seweurodrive.dk. Evt. spørgsmål til stillingen kan besvares af
Teamleder, Jannie Bjergvang på telefon 43 95 85 26.

