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Kunne du tænke dig at arbejde med teknisk salgssupport? Besidder du en stor portion VVS erfaring? Er du struktureret, målrettet og
formår du hele tiden at have kunden i fokus? Hvis ja, har du nu muligheden for at blive en del af et større salgsteam hos Redan.
Redan, som er en del af Danfoss-koncernen, har mere end 30 års erfaring med produktion af moderne og driftssikre fjernvarmeunits, varmevekslere samt større kompaktunits til fjernvarme. Vi er en betydelig spiller på det danske, nordiske og europæiske marked.

Kundeorienteret, koordinerende og
supporterende funktion

Ultimativ teamplayer med teknisk
og kommerciel forståelse

I denne rolle vil du arbejde tæt med dine kollegaer i salgsafdelingen, hvor I sikrer den bedste back-up, support samt
service til virksomhedens kunder. Du vil få rig mulighed for
at udvikle dine tekniske såvel som kommercielle og salgsorienterede kompetencer, da dine primære arbejdsopgaver vil
være, at:

Den rette kandidat kunne enten være uddannet hos en VVSgrossist eller have en uddannelse som VVS-tekniker eller
Maskinmester. Du har nogle års relevant erhvervserfaring fra
et branchorienteret job, og du er klar på nye, udfordrende
opgaver.

• Fungere som direkte teknisk supportfunktion for et antal
kunder på det danske og nordiske marked – herunder
opgaver, som problemløsning, dimensionering og
håndtering af evt. reklamationer.
•	Deltage i tilbudsgivningen i tæt samarbejde med
salgsteamet.
•	Håndtere kontakt fra fjernvarmeværker, rådgivende
ingeniører, grossister og VVS-installatører af både teknisk
og kommerciel karakter.
•	Supportere og støtte virksomhedens kørende sælgere
i håndteringen af større projekter, grossistaftaler samt
udstillinger.

På det personlige plan motiveres du af mange forskelligartede
opgaver, koordinering samt den kundeorienterede vinkel i
jobbet. Du er udadvendt, proaktiv og kvalitetsbevidst og tager
helt naturligt ansvar for opgaverne. Du er ubesværet bruger af
Office-pakken og har gerne kendskab til SAP på brugerniveau.
Du kommunikerer let og klart såvel skriftligt som mundtligt, og
dit engelske er på gedigent samtaleniveau.

Ønsker du yderligere oplysninger om
jobbet
Kontakt venligst Sales Support Manager
Michael Hvid Petersen på +45 8743 8940.

Søg stillingen ved at klikke her

DANFOSS REDAN A/S
Danfoss Redan har siden 1971 været førende inden for produktion af
moderne fjernvarmeunits, varmevekslere og automatik til fjernvarme
– både til private hjem og til større fjernvarmeinstallationer. Det konstante
fokus på effektivitet og kvalitet har gjort Danfoss Redan navnet kendt langt

uden for landets grænser, og rundt omkring i verden er flere end 500.000
boliger i dag forsynet med vandvarmere og fjernvarmeunits fra den
danskejede virksomhed. Danfoss Redan beskæftiger ca. 100 medarbejdere.
Læs mere om Danfoss Redan, her

