TEKNISK MINDED

EKSPORTSÆLGER
Lind Jensens Maskinfabrik A/S - søger teknisk minded, eksportsælger
til vores afdeling for Agro, Biogas og Spildevand
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 Agrorelaterede industri. Du bliver en del af en ambitiøs
salgsorganisation i vækst, og du får et selvstændigt og udadvendt job blandt vores dygtige personale.

Jobbeskrivelse

Din profil

 I en position som sælger inden for eksport, skal du
varetage salg af vore produkter udenfor Skandinavien.

 Du kan kommunikere på tysk og engelsk på et 		
højt niveau.

 Eksportmarkedet serviceres hovedsaligt af vore forhandlere.
Din hovedopgave bliver gennem kundesupport og
teknisk sparring, at udvide samarbejdet og udbygge
LJM’s i forvejen gode markedsposition

 Teknisk uddannet med en god kommerciel
forretningssans. Alternativt har du en kommerciel
baggrund med god teknisk indsigt.

 Du får ansvaret for projektberegninger og
sammensætning af kundetilpassede løsninger i
samarbejde med vores forhandlere.
 Vi arbejder meget tæt sammen med vore forhandlere,
hvilket betyder krav om proaktivitet og stort nærvær på
markederne og dermed en rejseaktivitet på ~50 dage
pr. år.
 Stillingen referer til Salgschefen i Agro- & Industri.

 Gerne flere års erfaring med praktisk og teknisk
salg via eksterne salgskanaler.
 Har overblik, en høj disciplin og kan med din 		
erfaring og hands-on håndtere udfordringer i
relation til arbejdsopgaverne. Og med fornøden
respekt for involvering og rapportering til den 		
øvrige organisation.
 Erfaren bruger af Office pakken.
 Kendskab til SAP er en fordel, men ikke et krav.

Yderligere oplysninger
Som ansat hos Lind Jensens Maskinfabrik forventes man at være ansvarsbevidst, selvstændig og struktureret, samtidigt med at man er en udadvendt
kollega, med god plads til den åbenhed og fleksibilitet, som LJM er kendt for.
Stillingen aflønnes iht. dine kvalifikationer og erfaringer og omfatter
firmabil , OD-ordning, samt sundhedsforsikring, tandforsikring,
pensionsordning og en velfungerende personaleforening.
Ansøgningsfrist: Snarest muligt.
Send din ansøgning pr. mail til sj@ljm.dk eller til vores adresse
mærket ”Eksportsælger”
Ansøgninger vil blive behandlet løbende og fortroligt.
Spørgsmål kan rettes til Salgschef Søren Jørgensen på tlf.: 61 55 85 92.

Lind Jensens Maskinfabrik A/S
Kroghusvej 7, Højmark | 6940 Lem St.
Tlf. 97 34 32 00 | info@ljm.dk | ljm.dk

Lind Jensens Maskinfabrik

har base i Højmark mellem Ringkøbing
og Skjern.

Virksomheden er blandt de førende
producenter og i en position som Global
Supplier af en bred produktpallette for
den globale maskinindustri på hydrauliske cylindere og markedet for pumper,
omrører etc. inden for spildevand-, biogas- og den agro-relaterede industri.
Virksomheden er velfunderet og har
mere end 225 ansatte, fordelt på egne
produktionsfaciliteter i Danmark, Kina,
USA og Indien.

