Teknisk sælger med VVS-baggrund søges
Hos Guldhammer A/S søger vi en Teknisk sælger, som med drive og engagement kan styrke og udvikle vores
salgsafdeling. Du vil bl.a. blive involveret i salg af større VVS og varmeanlæg, hvorfor det kan være en fordel, hvis du
også har kendskab til energirådgivning.
Som person skal du gerne motiveres af tekniske udfordringer, og have lyst til at videreudvikle vores forretningsområder i
samarbejde med den øvrige ledelse og bestyrelse.

Vi søger en Teknisk sælger som har:

• En VVS-baggrund
• En naturlig flair for teknisk salg
• Drive til udvikling af vores forretningsområder
• Gerne lokal forankring
Vi er:

• En veletableret, alsidig VVS-forretning i en positiv udvikling med ca. 20 medarbejdere
• Beliggende i Sdr. Resen ved Karup
• Ambitiøse og faglig dygtige, - og dine kommende gode kolleger 😊
Vi tilbyder:

• Et job i et uformelt arbejdsmiljø
• Frihed under ansvar
• En nyoprettet stilling, hvor det kun vil være dine ambitioner som sætter begrænsningen
• Et job i en organisation, hvor mulighederne for udvikling er store - både fagligt og menneskeligt
Dine arbejdsopgaver vil være centrerede omkring teknisk salg af VVS og varmeinstallationer. Herunder beregning af tilbud og
energirådgivning. Det vil være en fordel hvis du kan begå dig på engelsk og gerne tysk, da nogle af vore forretningsområder rækker
ud over landegrænserne.
Vi håber at få en ny kollega som brænder for sit fag, og som har lyst til at udvikle og dygtiggøre sig selv. Samtidig håber vi også at du
har lyst til at blive integreret i vores team, og vil deltage i de sociale arrangementer vi laver.

Ansøgning og CV sender du til Bent Thorsen på bt@guldhammer.as
Du er altid velkommen til at kontakte Bent på telefon 2075 8506, hvis du skulle have spørgsmål til jobbet.
Ansøgningsfrist: 1. april.

Vi glæder os til at høre fra dig.

