
• Håndtere kundepleje, netværk og opsøgende salg
• Kundedialog vedrørende forespørgsler og løsningsforslag
• Dialog med leverandører omkring løsningsforslag
• Udarbejde tilbud ud fra kundens udbudsmateriale og/eller krav/specifikationer
• Forhandling med kunden og indgåelse af projektaftaler
• Udarbejde ordre, ordrebekræftelse, ordre dokumentation, indkøb til ordre

Kvalifikationer:
• Erfaring med projekt salg
• Bred EDB-erfaring
• Evnen til at kunne læse og forstå tekniske tegninger
• Behersker engelsk sprogligt og skriftligt
• Mødestabil, imødekommende og udadvendt
• Evnen til at skabe god kundekontakt
• Kunne navigere i en uforudsigelig hverdag
• Trives med at arbejde selvstændigt
• Kørekort
• Gerne en kontoruddannelse eller håndværkermæssig uddannelse

Som intern sælger vil du få ansvaret for udarbejdelse og opfølgning af tilbud/ordre til
kunderne. I det daglige arbejder du selvstændigt og skal have overblik over dine opgaver. 
Du skal planlægge og gennemføre kundekontakt, skabe og udvikle relationer til de 
relevante kontaktpersoner hos kunden.  

Du kommer til at indgå i et stærkt team, hvor du vil få kollegaer med stor erfaring i 
montage, service og salg af porte mm. 

Du er ansvarlig for, at de informationer du kommer i besiddelse af, og de aftaler der evt. 
indgås, bliver bragt videre til ledelsen. Du er ansvarlig for at varetage dine funktioner 
kvalitets- og miljømæssigt korrekt.

Ved interesse kontakt Kent Viuf på (+45) 25341739 eller kent@svjportindustri.dk
Opfylder du de ønskede kvalifikationer, vil du blive kontaktet af os.

Vi er på udkig efter endnu en intern sælger til vores team hos Sydvestjysk Portindustri A/S. 
Vores team består i øjeblikket af 3 kontoransatte og 6 montører, der arbejder tæt    
sammen i hverdagen. Vores opgaveportefølje har vokseværk, og derfor søger vi en     
ekstra sælger til vores stærke team. 

Du kommer primært til at varetage følgende opgaver:

Sælger søges

•	 MONTAGE			•			SALG			•			SERVICE
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