TEKNISK MINDED
SÆLGER TIL EFTERMARKED
Lind Jensens Maskinfabrik A/S søger en teknisk minded sælger til
eftermarked til vores afdeling for Hydraulik
LJM er blandt de førende producenter og Global Supplier af en bred produktpallette på markedet for hydrauliske cylindere inden for primært maritim & offshore, vindmølleindustrien, mineindustrien og produktionsindustrien.
Du bliver en del af en ambitiøs salgsorganisation i vækst, og du får et selvstændigt og udadvendt job som en del af vores
dygtige personale der samarbejder med vores sælgere i Europa og globale datterselskaber.

Dine opgaver:

Din profil - du:

 Salg af hydrauliske cylindre, samt underdele hertil på
B2B niveau.

 Har god kommerciel forretningsforståelse og du
ved hvad god kundeservice omfatter.

 Selvstændig håndtering af alle faser omkring salg,
udbud og forhandling

 Kommunikerer på engelsk og kan begå
dig på tysk.

 Vore kunder serviceres både af forhandlere og af
vor egen salgs- og serviceorganisation. Du kan
bidrage med en kundeserviceminded indstilling.

 Er positiv og åben. Du tager
ansvar for dit arbejde og følger opgaverne til 		
dørs med en høj disciplin.

 I samarbejde med et meget engageret team, yder du
teknisk support og sparring for at udvide samarbejdet og
udbygge LJM’s i forvejen gode markedsposition.

 Er erfaren bruger af Office-pakken og et
ERP system.

 Stillingen refererer til afdelingslederen for Hydraulik - Salg.
 Forvent 20 – 25 rejsedage pr. år.

 Arbejder selvstændigt og struktureret.
 Skal gerne være teknisk minded.

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
OD-ordning, samt sundhedsforsikring og pensionsordning.
Ansøgningsfrist: Snarest muligt.
Send din ansøgning til vores adresse mærket ”Sælger til eftermarked” eller
pr. mail til auj@ljm.dk.
Ansøgninger vil blive behandlet løbende og fortroligt.
Spørgsmål kan rettes til afdelingsleder Allan Jul på tlf.: 61 27 99 07.

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 250 ansatte, fordelt på egne
produktionsfaciliteter i Danmark, Kina,
USA og Indien.

