Har du ambitioner indenfor
det teknisk / kommercielle i
en spændende global
virksomhed?

Eksportingeniør
Vi søger en medarbejder med den nyeste viden fra sit
studie, som har lysten til at arbejde med kommercielt teknisk
salg indenfor eksempelvis følgende områder:
• Teknisk salg - projektkoordinering
• Opsøgende teknisk salg på eksportmarkeder
• Teknisk kommunikation/markedsføring
Du får mulighed for at være med til at forme dit eget job,
hvor vi igennem et koordineret forløb prøver kræfter med de
forskellige discipliner og sammen henover tid ﬁnder den
rigtige deﬁnition på jobbet for både dig og virksomheden.

RED HORSE leverer professionelle befæstigelsesløsninger
til byggeri og industri.
Vi arbejder projektorienteret med spændende og krævende
kundeprojekter, hvor vi udvikler unikke produkter og
løsninger for kunden.
Vores mål er at være den foretrukne og mest innovative
samarbejdspartner indenfor befæstigelsesløsninger, og vi
tror på, at dynamik og stort engagement kombineret med
stærk dybdefaglighed er vejen til gode resultater og tilfredse
kunder.

Vi tilbyder en spændende dagligdag med stor global
berøringsﬂade, hvor du i høj grad selv er med til at påvirke
den retning, du ønsker at bevæge dig i.
For den rette kandidat vil der være mulighed for faglig såvel
som personlig og karrieremæssig udvikling i jobbet.
Med egenproduktion og datterselskaber i Danmark, Sverige,
USA, Polen og Taiwan, er der spændende muligheder for en
international karriere.
Din faglige og personlige profil:




Du har formentlig lige afsluttet din uddannelse til
Eksportingeniør/ Global Business Engineering.
Du har lysten og evnen til at arbejde indenfor det
kommercielle/ tekniske område.
Du er stræbsom, ambitiøs og altid 100 % engageret.

Vi arbejder effektivt og går efter resultater på en anderledes
og utraditionel måde, hvor dynamik, højt tempo og ”fighting
spirit” er en del af den uformelle hverdag.
Se evt. mere på www.redhorse.dk

Ansøgning sendes til:

Spørgsmål til stillingen:

RED HORSE
Niels Bohrs Vej 25, Stilling
DK-8660 Skanderborg
Att. Lene Lange (job@redhorse.dk)

Export Manager
Lars Ulsø
lu@redhorse.dk
Tlf: 86 95 00 99

Ansøgningsfrist og tiltrædelse:
Da tiltrædelse vil være snarest muligt,
vurderes ansøgninger løbende.
Jobopslaget fjernes, når stillingen er besat.

