INTERTEC
Søger
International salgsingeniør med flair for projektledelse
Med reference til Division Manager søges en erfaren international projektog salgsingeniør, der bliver ansvarlig for projektsalg til INTERTEC
ENGINEERING’s nuværende kunder, opsøgende projektsalg samt teknisk
projektstyring af el-/automations- og turnkey projekter til kendte og nye
markedssegmenter og industrier.
Dine nøgleopgaver
• Salgsmæssigt, teknisk og økonomisk projektlederansvar fra A-Z for el-/
automations- og turnkey projekter samt ansvaret for bearbejdning af
udvalgte Key Accounts
• Projektsalg inden for international B2B, teknisk kunderådgivning samt
kalkulation og tilbudsgivning
• Medvirke til at penetrere kendte og nye markeder og industrier og gå
foran i de salgsfremmende aktiviteter
Kvalifikationer
• Den ideelle ansøger har en el-teknisk uddannelse og baggrund som
f.eks. elinstallatør eller stærkstrømsingeniør
• 3-5 års erfaring med kundekontakt/kunderådgivning, salgsaktiviteter og
projektledelse af el-automationsprojekter
• Det er et krav, at du behersker engelsk i skrift og tale. Kendskab til
spansk vil være en fordel men ikke et krav
• Kendskab til standarder og normer inden for levnedsmiddelområdet, vil
være en fordel.
• Som person er du udadvendt, engageret og relationsskabende og har
stort drive. Du brænder for at opdyrke og knække en faglig udfordring,
og du tager ansvaret. Du har et stort overblik, er struktureret og god til
at prioritere opgaverne. Din lederstil er motiverende og opfølgende
• Rejsevant og indstillet på international rejseaktivitet ca. 40 dage årligt
Vi tilbyder
Et spændende og udviklende job i en international virksomhed, som
tilstræber at være teknologisk langt fremme. Du vil indgå i projektledergruppen, og blive en del af et højtspecialiseret team.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at
kontakte Division Manager Peter Thomsen på tlf.31 25 10 30.
Har du interesse i en udadvendt og internationalt orienteret salgsingeniør stilling,
så send din asøgning med relevante data mrk. ”International Salgsingeniør”
hurtigst muligt til job@intertec.dk. Ansøgere med international B2B

projektsalgserfaring vil blive foretrukket.
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INTERTEC A/S er moderselskabet i INTERTEC gruppen, der projekterer, leverer,
installerer og servicerer projekter inden for udvalgte produktområder såvel på det
danske som på de internationale markeder.
INTERTEC har specialiseret sig i teknologisk avancerede systemer i forbindelse med
proceslinier til fødevareindustrien, udvikling af vindenergi samt lufthavnsinstallationer.

