Salgsingeniør, stålkonstruktioner.
Langkjær Staalbyg er en ordreproducerende virksomhed som projekterer, fremstiller og monterer bærende
stålkonstruktioner.
Med reference til den adm direktør bliver du en del af et ambitiøst salgsteamet, som har til opgave at
realisere yderligere vækst.
Med en faglig, professionel og serviceorienteret tilgang forventes du at fastholde og udvikle den eksisterende
kundeportefølje, og du vil du proaktiv indgå i salgsaktiviteter rettet mod nye kunder og kundesegmenter.
Du kommer fra en lignende stilling eller fra entreprenørbranchen og har en uddannelse som ingeniør eller
bygningskonstruktør. Du har bevist det gode købmandskab og skabt salgsresultater, samtidig med at du er
en god repræsentant for virksomheden og en god kollega for organisationen.
Dine opgaver er blandt andet:
-

Opsøgende salg, med udgangspunkt fra Vildbjerg
Gennemgang af modtaget udbudsmateriale
Kalkulere materialer og øvrige ressource forbrug
Udarbejde tilbud samt præsentere dette for kunden
Opfølgning af afgivne tilbud
Salgsforhandling, indgå ordre- og entrepriseaftaler
Overdrage ordre til teknisk afdeling

Som person er du kendetegnet ved at være proaktiv og ambitiøs med et stort drive, og du finder stor
tilfredshed i at lykkes og imødekomme kundens forventninger, du besidder stærke skriftlige og mundtlige
kommunikationsevner, du møder folk i øjenhøjde og kan identificere, skabe og udvikle langvarige relationer
og et stærkt netværk.
Virksomheden kan tilbyde et spændende job med plads til både faglig og personlig udvikling, der er tale om
en arbejdsplads med dygtige og erfarne kollegaer hvor man gør hinanden bedre og bakker hinanden op.
Løn efter kvalifikationer inkl. pensionsordning og sundhedsforsikring.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte adm direktør Karsten Pedersen M: 20802420
eller mail: kp@staalbyg.dk.
Send din ansøgning hurtigst muligt til job@staalbyg.dk. Ansøgningerne behandles løbende.

Langkjær Staalbyg er en ordreproducerende virksomhed med ca. 85 medarbejdere, som projekterer, fremstiller og monterer
bærende stålkonstruktioner til mange spændende og forskelligartede byggeopgaver til ind- og udland. Med fodfæste i det
midtjyske, er optimering af produktionen sammen med et godt håndværk og dokumenteret kvalitet en naturlig del af hverdagen
hos Langkjær Staalbyg, så virksomheden fremstår som en ansvarsbevidst fagentreprenør. Se mere på www.staalbyg.dk
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