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Teknisk sælger til produktionsvirksomhed
Har du lyst til at blive en del af en spændende dansk virksomhed,
hvor kundeservice og kvalitets produkter er nøgleord?
Har du lysten til at rådgive, vejlede og klæde kunden ”rigtigt” på?
Så har du nu muligheden for at blive en del af Brdr. Plagborg A/S. Vi er en virksomhed der har specialiseret
os i at lave opbygninger til lastbil- og varevognsbranchen. Vores produkter spænder fra vores Plagborg
Monopankasse, til specialopbygninger og Profilbokse til lastbiler.
Brdr. Plagborg A/S har +15 års erfaring i branchen og vi bestræber os på at være de bedste til at servicere
vores kunder! Derfor søger vi en sælger med teknisk erfaring, til at styrke vores team i salgsafdelingen.
Det er vigtig for os at kunden er i fokus,
derfor forventes det som teknisk sælger hos Brdr Plagborg A/S, at du kan bidrage til at have kunden i fokus
med følgende erfaring:
• Tilbudsgivning/priskalkulation
• Kundehåndtering
• Strukturet arbejdstilgang
• En evne til at sætte sig ind i nye teknisk produkter
• Samarbejde i et salgsteam
• Deltagelse i opbygningsmøder med slutkunder
• Brancheerfaring foretrække
• Yde ekstra god kundeservice når det kræves.
En teknisk sælger hos Brdr. Plagborg A/S er en teamplayer,
der brænder for at løse opgaver i fællesskab med kollegaerne. Du er udadvendt, og har viljen til at være en
del, af et firma i vækst. Som en del af Brdr Plagborg A/S, er du på daglig basis involveret i samarbejde med
salg og produktionen – og med til at udbrede firmaets værdier.
Vi tilbyder et job med
• Masser af udfordringer
• Selvstændige opgaver
• Tekniske indsigt/viden
• Løn efter kvalifikationer
• Sjov og uformel arbejdsplads
Vi ser frem til at høre fra dig!
Har dette fanget din interesse? Send din ansøgning, CV og evt. eksamensbevis til phh@plagborg.dk
Ansøgningerne vil blive behandlet løbende. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Peter H. Hansen: +45 22 28 38 42

