TEKNISK SALGSSUPPORTER TIL VORES INTRAY-TEAM

Til support af sælgere inden for vores brand Intray

Dygtig og dynamisk salgssupporter med teknisk indsigt
Intech International a/s har gennem de seneste år oplevet et
stort momentum i markedet og en stor efterspørgsel efter vores
produkter og løsninger. Vi har derfor brug for at udvide vores
stab med en teknisk salgs-supporter, som skal supportere vores
sælgere inden for vores brand Intray.
Du vil komme til at hjælpe med mange forskelligartede opgaver
i forbindelse med tilbudsgivning, salgslayouts, ordreopfølgning
osv. Du bliver en del af et dynamisk team, som varetager
salget af nogle spændende tekniske produkter og løsninger til
fødevareindustrien. Vi vare alle opgaverne selv i virksomheden
lige fra konstruktion til produktion og montage. Du vil derfor være
med i hele processen fra salg til levering.
Du vil i tæt samarbejde med sælgerne, produktionen og
konstruktionen komme til at koordinere forskellige projektløsninger. Det er et rigtigt spændende job med masser af
udviklingsmuligheder for den rette person. Du vil komme til at
referere ind til salgschefen i vores salgsdivision for Food.
Dine opgaver bliver blandt andet
• Udarbejde kundetilpasset layouttegninger i AutoCAD 2D og 3D
• Samle tekniske og kommercielle oplysninger for det konkrete
projekt
• Priskalkulationer samt hjælpe ved tilbudsgivning
• Planlægge projekter sammen med sælgerne
• Opfølgning på ordre og kunder
• Udarbejdelse af salgsmaterialer og præsentationer
• Deltagelse af projektløsninger og produktudvikling
Din profil
• Du har nogle års erfaring fra en lignende stilling
• Du er erfaren bruger af 3D tegneprogrammer (meget gerne
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Solid Edge) eller lignende
Du har kendskab til AutoCAD 2D
Du er rutineret bruger af ERP-systemer og meget gerne Navision
Erfaren IT-bruger og erfaren bruger af Excel og Word
Du har en teknisk baggrund og en stor teknisk interesse –
eventuelt smed, maskinmester eller lignende
Nysgerrig efter udfordringer og ser muligheder frem for
begrænsninger
Du kan arbejde selvstændigt og har et højt energiniveau,
men samtidigt er du god til at samarbejde med resten af
organisationen, du er serviceminded og god til at løse opgaver
Du har et godt overblik og er rolig – selv i pressede situationer
Du er god til at planlægge og strukturere og god til at
vedligeholde systemer
Du kan engelsk på et højt niveau i både tekst og tale. Tysk er en
fordel men ikke et must

Vi tilbyder
Et ansvarsfuldt og spændende job i en dynamisk virksomhed
med en meget flad struktur. Vi er en international og
udviklingsorienteret virksomhed, hvor vi ser muligheder frem for
begrænsninger. Vi har i 2017 netop udvidet virksomheden med
yderligere 4.000 m2, og har helt nye kontorfaciliteter.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
direktør Carsten Trudslev på tlf. 40 13 87 19 eller CTR@intechint.dk
Læs mere om Intech International a/s på www.intray.dk
Ansøgningen sendes til
Intech International a/s
Mrk.: Salgssupporter
Mail: hju@intechint.dk

INTECH INTERNATIONAL A/S – EN VIRKSOMHED I UDVIKLING

Intech International a/s er en velrenommeret og velkonsolideret virksomhed, der er markedsleder inden for rustfrit produktionsudstyr til
fisketrawler og fiskefabrikker samt specialudstyr til fødevareindustrien – herunder løfte-/tømmeudstyr og udstyr til bakkedispensering,
INTRAY. Intech International a/s er grundlagt i 1999 og beskæftiger i dag ca. 65 medarbejdere. Intech International a/s har hovedsæde
i Brønderslev, men har kunder i det meste af verden. Vi sætter en stor ære i at være en troværdig og engageret samarbejdspartner for
kunderne, så de oplever, at deres opgave løses professionelt og til den aftalte kvalitet. Vi har netop indviet en stor ny bygning/udvidelse af
fabrikken med helt nye værksteds- og administrationsfaciliter.

