Har du lyst til et
spændende job indenfor
teknisk rådgivning og salg i
vores interne salgsafdeling?

Teknisk rådgivning og salg af befæstigelse til byggeri og industri
Vi søger en dygtig, teknisk rådgiver til vores interne
salgsafdeling, der gennem teknisk produktforståelse og
evnen til at sætte sig ind i kundernes projekter og
opgaver/problemstillinger, har lyst til at finde de rette og
professionelle befæstigelsesløsninger, og derigennem skabe
salg af vores produkter.

RED HORSE leverer professionelle befæstelsesløsninger til
byggeri og industri.

Du bliver en del af vores interne salgsafdeling, og kan
derfor li’ kombinationen af det tekniske og det kommercielle.
Din rådgivning og kommunikation med kunderne bliver
primært via telefon og mail fra kontoret i Stilling, men du vil
også skulle deltage i kundebesøg både inde og ude af
huset.

Vores mål er at være den foretrukne og mest innovative
samarbejdspartner indenfor befæstelsesløsninger, og vi tror
på, at dynamik og stort engagement kombineret med stærk
dybdefaglighed er vejen til gode resultater og tilfredse
kunder.

Vi arbejder projektorienteret med spændende og krævende
kundeprojekter, hvor vi udvikler unikke produkter og
løsninger for kunden.

Du vil i jobbet få et tæt samarbejde både med
produktteknisk team, herunder udføre praktiske
produktforsøg og tests m.m.; samt med eksterne sælgere i
”marken” og vores udenlandske datterselskaber.
Din faglige og personlige profil:
•

•

•

•
•

Du har teknisk flair, er praktisk og pragmatisk anlagt og
drives af lysten til at finde gode og professionelle
tekniske løsninger, der matcher kundernes behov.
Du er serviceminded og har lyst til at arbejde i en
salgsafdeling, hvor du motiveres af at levere god
service og skabe salg gennem din faglighed.
Du kan f.eks. have en teknisk baggrund som tømrer
eller bygningskonstruktør, eller du kan have teknisk og
kommerciel erfaring og viden på anden vis.
Du har gode engelskkundskaber – både i skrift og tale.
Lyst og interesse, energi og drive går forud for specifik
uddannelse og erfaring.

For den rette kandidat vil der være mulighed for faglig
såvel som personlig og karrieremæssig udvikling i jobbet.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en innovativ
og visionær teknisk vækstvirksomhed med hovedsæde i
Danmark og flere udenlandske datterselskaber.
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.: Mona Dissing (job@redhorse.dk)

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.

