SEW-EURODRIVE er en international familieejet tysk koncern med mere end 16000 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 50 ansatte i Danmark.

Hjælp os med at forme fremtiden. Vi søger til vores jyske salgsdistrikt en

Sælger
Du bliver en vigtig brik i udviklingen af service- og slutbrugersalg på det danske slutbruger-/eftermarked med hjælp fra bl.a. et nyt servicecenter i
Vejle. Du refererer direkte til servicechefen og vil indgå i et dynamisk og kompetent salgsteam, der dækker salg af gear, gearmotorer, frekvensomformere samt service til det danske marked.

Dine arbejdsopgaver:

Dine kvalifikationer og egenskaber:

-

-

-

-

Udvikle nye samt eksisterende kunder på det
danske slutbruger-/eftermarked Jylland
Opbygge relationer med stor fokus på After Sales Service
Tænker i muligheder/aktiviteter
Selvstændigt præsentere løsninger til kunden
Analysere kundens behov og på baggrund heraf få aftaler på
plads
Sikre kompetent kunderådgivning i samarbejde med interne
tekniske kolleger
Teknisk sparring med salgsorganisationen og vores
produktspecialister

-

-

Flere års erfaring fra slutbruger-/eftermarkedet i
automationsbranchen
Du er måske uddannet maskinmester, elektronikmekaniker eller
har arbejdet med vedligeholdelse af maskinanlæg
God forståelse og interesse for mekanik og evt. elektronik
Vindermentalitet med lyst til at blive vores bedste sælger
Struktureret tilgang til udvikling af kunder
Gode kommunikative evner
Selvkørende med stort drive
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 planlægger du selv din hverdag, så der er god balance mellem arbejde og privatliv
Hjemmearbejdsplads, men mulighed for base i servicecenteret i Vejle, som rummer kontorer, produktion og showroom
Grundig oplæring primært i Greve
Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
Firmabil og en god lønpakke, der modsvarer dine kvalifikationer

Lyder det interessant?

Har du spørgsmål?

Skriftlig ansøgning sendes til: job-hos-sew@sew-eurodrive.dk
mærket ”Sælger”. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Du kan læse mere om SEW-EURODRIVE A/S på www.sew.dk.
Evt. spørgsmål til stillingen kan besvares af Servicechef,
Kenneth Thorup på telefon 40 26 67 91

