Stillingsbetegnelse

TEKNISK KONSULENT

Nøgleord

JUMO Måle & Reguleringsteknik har travlt og søger derfor endnu en
medarbejder der primært arbejder inde, men også skal ud og tale løsninger
og muligheder med sine kunder

Arbejdssted

Køge

Virksomhedsbeskrivelse JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S er verdens førende blandt leverandører
af sensor løsninger til industrien. Virksomheden tilbyder automatiseringskomponenter og -løsninger til industrier, der beskæftiger sig med
overvågning, konstruktion, vedligeholdelse og
optimering af maskiner. Virksomhedens produktportfolio strækker sig lige fra
temperaturog
trykfølere,
gennem
fugtighedstransmittere,
til
flerkanalsregulatorer og termostater.
Virksomheden, der kan garantere sensorløsninger til mange forskellige
applikationer rundt omkring i landet, er specialiserede inden for følgende
områder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperaturmåling
Trykmåling
Niveaumåling
Flowmåling
Tyristor- og SSR-drivere
Reguleringsteknik
Datalogning af procesværdier
Kontrol- og visualiseringssystemer

JUMO har avancerede laboratorier og moderne fabrikker placeret på mange
kontinenter, er repræsenteret i 60 lande og har 25 datterselskaber.
Virksomheden beskæftiger over 2.400 medarbejdere verden over, og der er i
dag 8 ansatte i JUMO Danmark, som blev
stiftet i 1982.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Profilpartners
på tlf.: 43434060.
Stillingsbeskrivelse

Du starter med at få en grundig indføring i jobbet, hvor du vil få træning i
virksomhedens produkter både via kollegaer og hos virksomhedens
moderselskab i Tyskland. Når du er klædt godt på til jobbet, overtager du en
portefølje af kunder, som du servicerer og udbygger relationerne til. Din
primære opgave bliver at rådgive om kundetilpassede tekniske løsninger
primært til eksisterende kunder inden for sensor, regulerings- og
automationsbranchen.
Den tekniske dialog med kunderne foregår hovedsageligt telefonisk og pr.
mail, men stillingen indeholder også gode muligheder for, at du kan tage ud
på aftalte kundebesøg, hvor du kigger på kundernes anlæg og taler tekniske
løsninger og muligheder på et relativt højt teknisk niveau.

Du har ansvaret for hele processen fra salg til levering. Du indhenter priser
hos underleverandører, udarbejder tilbud og står også selv for opfølgningen
både på udsendte tilbud og på ordrer, som er undervejs fra leverandørerne.
Afslutningsvis følger du op på kunden for at sikre, at det leverede lever op til
kundens forventninger.
Du får stor frihed i jobbet, hvor du selv planlægger dit arbejde og dine
kundemøder, men der forventes også stor fleksibilitet den anden vej, når du
deltager i uddannelsesdage, salgsmøder, messer m.v.
Du refererer i det daglige til virksomhedens nye Country Sales Manager og
bliver en del af et meget engageret team på 7 kollegaer, som arbejder tæt
sammen og gerne sparrer med hinanden.
Virksomheden har stort fokus på den løbende udvikling af sine medarbejdere.
Stillingen indeholder gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Hvis
der er et produktområde, som du brænder for eller at lyst til at specialisere
dig inden for, er ledelsen lydhøre, og du får i høj grad lov til at byde ind med
dine kompetencer og idéer.
Egenskaber

Du er analytisk og god til at sætte dig i kundens sted. Du har gode
administrative, organisatoriske og kommunikative evner og kan arbejde
struktureret og vedholdent.
Samtidig er du dygtig til at dyrke og vedligeholde gode kunderelationer. En
udadvendt person med et godt humør og et stort engagement vil passe fint til
det øvrige team.

Uddannelser

Du har en teknisk uddannelse som maskinmester, produktionsteknolog,
automatiktekniker eller andet relevant.

Erhvervserfaring

Du forventes at have god erfaring med teknisk rådgivning enten fra en intern
og/eller en ekstern salgsfunktion.

Sprogkundskaber/IT

Du behersker engelsk, gerne tysk i skrift og tale men intet krav, og er vant til
at arbejde med IT.

Løn

Du får en god lønpakke, der modsvarer dine kvalifikationer.

Du tilbydes

En alsidig hverdag med frihed under ansvar. Der vil være god mulighed for at
udfordre dine faglige kvalifikationer.

Sådan ansøger du

Ansøgningsprocessen foregår i samarbejde med headhunter og rekrutteringsbureauet Profilpartners, du bedes derfor sende din ansøgning via
Profilpartners´ hjemmeside på følgende direkte link: Ansøg stilling -
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