Elektronikingeniør- tekniker der kunne
tænke sig et job som professionel sælger
for vores OEM kunder
Vi leder efter dygtige og dynamiske medarbejdere med en uddannelse
som elektronikingeniør- tekniker

Om virksomheden:
Eltwin er specialiseret i udvikling og fremstilling intelligente motorstyringsløsninger.
Virksomheden har produktion i både Danmark og Polen. Du vil komme til, at arbejde sammen
med 150 kolleger, der servicerer OEM-kunder i hele verden.
Siden 2013 har Eltwin Group været en del af svenske Nibe Industrier AB, der administrerer mere
end 40 produktionssteder over hele verden og tæller mere end 15.000 ansatte.

Engageret og proaktiv salgsmedarbejder
Din opgave bliver at besøge en del af vores nuværende kunder. Her er det specielt kundernes
udviklingsafdelinger, der skal være fokus på. Du skal kunne rådgive og hjælpe
udviklingsafdelingerne, når der udvikles nye produkter hos kunderne. Du vil ofte være kundernes
sparringspartner i denne udvikling.
Ud over salg til eksisterende kunder vil en stor del af tiden gå med at kanvasse nye spændende
kunder og kundesegmenter.

Vi er på udkig efter en engageret medarbejder, der vil være med til at øge virksomhedens
omsætning. En medarbejder, der kan strukturere sine opgaver, og som kan skabe løsninger, en
medarbejder med humør, nysgerrighed og entusiasme.
•
•
•

Du skal også kunne lide at tale med kunderne og dermed være med til at sælge
virksomheden og dens produkter.
Du skal være fleksibel og resultatorienteret samt have gode evner til at skabe og bevare
overblikket, også i pressede situationer.
Du skal være teamorienteret og kunne indgå i en dynamisk sammenhæng, hvor tingene
går stærkt, og udfoldelsesmulighederne er store.

Kvalifikationer:
Vi leder lidt bredt, men har du en baggrund som elektronikingeniør- tekniker. Du er måske
nyuddannet, og kunne tænke dig at arbejde med teknisk salg.

Virksomheden tilbyder dig:
Virksomheden tilbyder et job i en international virksomhed i vækst med en flad ledelsesstruktur, hvor du
har frihed til at handle og tage ansvar. Der lægges vægt på, at du besidder den nyeste viden inden for dit
fagområde og prioriterer derfor udvikling og uddannelse, der kan styrke dine faglige kompetencer.
Du skal forvente at det første halve til hele år går med en intens oplæring i firmaets produkter således, at
du vil være godt klædt på.
Du tilbydes et job hos en markedsledende elektronik producent og har mulighed for faglig sparring fra et
netværk af kollegaer i hele verden i samarbejde med udvikling og produktion.
Firmaet tilbyder en attraktiv lønpakke med pension og sundhedsforsikring samt mulighed for at koble
familien på denne forsikring.
Er du interesseret i at vide mere om dette spændende job, er du velkommen til at kontakte Morten
Enggaard Hansen på meh@eltwin.dk
Vi gør opmærksom på, at der ikke er anført nogen ansøgningsfrist på vores stillinger. Stillingen vil blive
taget af nettet, når vi har fundet den rette kandidat til jobbet.

