SALGSSPECIALIST TIL CENTRALSMØRESYSTEMER
Kan du sælge og rådgive om centralsmøresystemer - og har
du erfaring med opsøgende salg - gerne fra entreprenør
maskinbranchen? - Så er det dig vi mangler i vores team.
Din opgave bliver opsøgende salg og rådgivning til såvel slutkunder, samt
opbygning af et forhandlernet på Groeneveld centralsmøresystemer, Sunfab hydraulikpumper og -motorer samt eventuelt andre af SAWO’s agenturer til nuværende og nye kunder.
Salgsområdet er i hele Danmark. Du bliver en del af et stærkt salgsteam
der understøttes af et professionelt bagland bestående af salgssupport og
teknisk afdeling.
Groeneveld har OEM aftaler for levering af centralsmøresystemer til fabriksmontering på maskiner fra ledende producenter som Caterpillar, Volvo, Komatsu, JCB, Liebherr, Hitachi, Hyundai, Doosan og mange flere - men
kan også let tilpasses andre producenter samt industrianlæg. Centralsmøresystemet er et meget anerkendt mærke i høj kvalitet indenfor entreprenør maskinbranchen, landbrugsmaskinbranchen og transportbranchen.
Dine primære opgaver
l
Udvikling af eksisterende kunderelationer
l
Opsøge nye kundeemner
l
Kalkulationsberegning og tilbudsgivning
l
Indgåelse af aftaler og kontrakter
l
Tæt samarbejde med SAWO’s værkførere og sælgere
Om dig
• Du har ideelt set nogle års erfaring med opsøgende salg
- meget gerne fra entreprenørmaskinbranchen
• Du er målrettet, vedholdende og struktureret
• Du besidder evnen til at opbygge og vedligeholde kunderelationer
• Du har en god teknisk forståelse
Du har måske en baggrund indenfor entreprenør maskinbranchen, landbrugsmaskinbranchen, lastvognsbranchen eller anden relevant branche. Vi
forestiller os, at du har bopæl i Midtjylland eller i nærheden af et af vores
13 centre i Danmark.
SAWO tilbyder
En selvstændig og udfordrende stilling i en spændende, solid og udviklingsorienteret virksomhed. Et kompetent og hjælpsomt team, der værdsætter
en uformel omgangstone. Løn og vilkår efter kvalifikationer.
Send snarest muligt din ansøgning og CV til salgsdirektør Morten Lemvig på
mailadressen mlg@sawo.dk. Ved spørgsmål til stillingen kan du kontakte
Morten på 2774 7720.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til SAWO teamet.
SAWO er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service indenfor hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og entreprenørbranchen. Vores mange fleksible medarbejdere, udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra 13 afdelinger fordelt over hele landet.
Vi er stolte over, at vi har været markedsledende i over 55 år.
www.groeneveld.dk
www.sawo.dk
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