Engageret sælger med en kommerciel baggrund og stor interesse for tekniske produkter søges til
international virksomhed nær Sønderborg
Vi er en virksomhed og branche i vækst, og vi søger derfor en dygtig og initiativrig kollega, der sammen med
vores nuværende salgsteam er med til at styrke og udvide vores aktiviteter. Vi lægger vægt på, at du har
interesse for tekniske produkter og kan tysk, engelsk og naturligvis dansk på højt niveau. Du skal ligeledes
motiveres af at skabe et godt netværk i branchen, være resultatorienteret og sætte en ære i et troværdigt
og højt serviceniveau.

Opgaverne:
•
•
•
•
•
•

Bidrage til at styrke og udvide vores globale B2B og projektsalg
Udarbejde og gennemføre salgsmål og strategier i samarbejde med det øvrige team
Udarbejde tilbud på dansk, tysk og engelsk
Udarbejde salgsmateriale på dansk, tysk og engelsk
Yde aftersales support
Deltagelse i messer og konferencer

Dine kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har en kommerciel baggrund – gerne videregående
Du har værktøjskassen i orden til at løfte både den strategiske, taktiske og operationelle
salgsopgave
Du behersker dansk, engelsk og specielt tysk på højt niveau i skrift og tale
Du behersker Outlook, Excel og Microsoft Dynamics
Du har erfaring med B2B og projektsalg
Du er faglig nysgerrig og har viljen til hurtigt at sætte dig ind i vores branche, produkter og
maskiner, som du evner at matche med kundens behov
Du er udadvendt og opsøgende samt en troværdig og loyal samarbejdspartner
Du trives i vores høje handlingsorienterede serviceniveau og lægger stort ansvar i opgaverne
Du er en stærk teamplayer, både internt, men også i samarbejde med kunden
Du er indstillet på rejseaktivitet, når du har opnået kendskab til vores produktportefølje og kunder

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En branche i vækst
En virksomhed der er på vej til at blive CO2 neutral
En udfordrende og afvekslende hverdag
En kultur der bærer præg af stor fleksibilitet med frihed under ansvar til at planlægge egen dag
En international kundeportefølje
En bred produktportefølje med fokus på bæredygtighed
Særdeles gode medarbejderforhold
Gode kollegaer og et behageligt arbejdsmiljø i en aktuel og spændende branche
Pensionsordning

Tiltrædelse:
Efter aftale
Du er velkommen til at kontakte teamleder Josephine Mørk Hansen, hvis du har spørgsmål til
stillingen på 21 44 00 45. Se mere på www.swienty.com og www.swientyfilling.com
Ansøgning:

Er du interesseret, så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til Lotte Swienty Andresen på
lotte@swienty.com / 74 48 69 69. Vi behandler din ansøgning efter gældende datalov.
Swienty A/S blev grundlagt i 1981 og er i dag en af verdens største producenter/grossister af maskiner og
materialer til biavl med samhandelspartnere på alle kontinenter. Vi er en dynamisk niche-virksomhed i
vækst.

