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Sælger
med teknisk baggrund
Kan du se dig selv ombord i en vækstorienteret virksomhed og som en del af et
engageret team med en stærk målsætning? Så har vi måske jobbet til dig!
Dine arbejdsopgaver:

Som person:

Omfatter bl.a. telefonisk kunderådgivning/salg til
bl.a. skibsværfter og smede, indkøb af specialvarer,
ordrehåndtering, tilbudsgivning, opfølgning på
ordrer samt en række ad hoc-opgaver. Derudover
opsøgende salg, det kan være via telefon eller
kundebesøg.

Er du resultatorienteret, tillidsvækkende, positiv
og god til at opbygge og vedligeholde relationer.
Du har gennemslagskraft og kan få tingene til at
ske.

Du tilbydes:
Din baggrund:
Vi forventer, du har erfaring med salg og indkøb og
er meget kunde- og serviceorienteret. Der stilles
ikke krav til en bestemt uddannelse, det kan være
du er maskinmester, maskiningeniør eller noget
tilsvarende, men teknisk flair og erfaring fra en
tilsvarende stilling er ønskeligt, samt at du har
bopæl i nærområdet.

En spændende og udfordrende stilling i en
virksomhed med en flad struktur og stor frihed
til at sætte dit eget præg på jobbet. Du vil få stor
berøringsflade såvel internt som eksternt.

Ansøgning og cv
Kontakt CCO/CFO Evan G. Nielsen på
egn@west-marine.dk eller per telefon 20 20 82 59,
hvis du ønsker at vide mere om stillingen.
Ansøgning sendes senest 31. maj til West Marine
A/S, Att. Evan G. Nielsen på egn@west-marine.dk.
Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

West-Marine A/S er én af Danmarks førende leverandører, når det kommer til agenturvarer og serviceløsninger
til bl.a. den maritime sektor, olie og gas- samt vindmølleindustrien. Vi leverer værdiskabende løsninger til vores
kunder baseret på indsigt, knowhow og produktudvikling – offshore såvel som onshore. Siden grundlæggelsen
i 1969 har West-Marine haft kvalitet, sikkerhed og miljø i fokus. Vores kompetente medarbejdere tilbyder
rådgivning og udøver eftersyns-, service- og reparationsopgaver samt sikrer en hurtig og effektiv ekspedition af
din ordre, hvor som helst i verden, når som helst.

