LIND JENSEN
Intern - teknisk minded - salgsmedarbejder
Lind Jensens Maskinfabrik A/S – søger intern salgsmedarbejder til vores afdeling for Spildevand, Biogas og Agro.
LJM er blandt de førende producenter og i en position som Global Supplier af en bred produktpallette på markedet
for pumper, omrører etc. inden for Spildevand-, Biogas- og den Agro relaterede industri.
Du bliver en del af en ambitiøs salgsorganisation i vækst, og du får et selvstændigt og udadvendt job blandt vores
dygtige personale, der bla. supporterer vores eksterne sælgere i Danmark og på eksporten.

Jobbet

Kvalifikationer

•

I en position som salgsmedarbejder inden for
Teknisk Salg - skal du varetage opgaver indenfor
intern salg af vore produkter i Danmark & på
eksport.

•

Du har måske en teknisk baggrund som fx
maskintekniker, montør, smed, elektriker eller
lignende

•
•

De primære opgaver er varetagelse af
forespørgsler på tilbud af reservedele og
standardvarer, ordrebehandling, fakturering
og koordinering af bestillinger inklusive
fragtdisponering i salgs- og serviceafd. regi.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med teknisk
salg – alternativt kommer du fra en teknisk
stilling og har lyst til at prøve kræfter med salget
eller du har en administrativ baggrund tillagt en
teknisk erfaring / indsigt

•
•

Vore kunder serviceres både af forhandlere og af
vor egen salgs- og serviceorganisation.
Du kan bidrage med en serviceminded indstilling
- hvor kunden er i centrum

God kommerciel forretningsforståelse og du ved
hvad god kundeservice omfatter.

•

Du kommunikere på engelsk og kan begå dig på
tysk.

•

Derudover er du positiv og åben, og du tager
ansvar for dit arbejde og følger opgaverne til dørs
med en høj disciplin.

•

Erfaren bruger på Office pakken.

•

Kendskab til SAP er en fordel, men ikke et krav.

•

•

På sigt – efter en grundig introduktion fra
dine engagerede kollegaer – Som back-up til
eksterne sælgere og forhandlere, får du opgaven
– at deltage i kundesupport og teknisk sparring
for her i gennem at udvide samarbejdet og
udbygge LJM’s i forvejen gode markedsposition.
Stillingen referer til afdelingschefen i Agro,
Industri og Biogas.

Stillingen aflønnes iht. dine kvalifikationer
og erfaringer, og omfatter OD-ordning, samt
sundhedsforsikring og pensionsordning.
Ansøgningsfrist: Snarest muligt.
Send din ansøgning mærket ”Intern salgsassistent –
Agro / Industri” til nedenstående adresse eller pr. mail
til ma@ljm.dk
Ansøgninger vil blive behandlet løbende.
Spørgsmål kan rettes til Martin Andersen på telefon
9734 3200.
Yderligere oplysninger om virksomheden finder du på
www.LJM.dk

Som ansat i LJM bliver man en del af et top engageret
team, der alle arbejder for et fælles mål.
Det forventes at man er ansvarsbevidst, selvstændig og
struktureret, samtidigt med at man er en teamplayer,
med god plads til den åbenhed og fleksibilitet, som LJM
er kendt for – i et uformelt arbejdsmiljø.
Lind Jensens Maskinfabrik A/S har base i Højmark mellem
Ringkøbing og Skjern. Virksomheden er blandt de førende
producenter og i en position som Global Supplier af en bred
produkt pallette for den globale maskinindustri på hydrauliske
cylindere og markedet for pumper, omrører etc. inden for
Spildevand-, Biogas- og den Agro relaterede industri.
LJM er certificeret i henhold til ISO 9001 og anvender Lean og Six
Sigma som værktøjer i vores løbende effektiviseringsprocesser.
Virksomheden er velfunderet og har mere end 200 ansatte,
fordelt på egne produktionsfaciliteter i Danmark, Kina og USA.
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