Projektsælger til CIMBRIA, Thisted
Arbejdsopgaver:
Projektsælgerens hovedopgave bliver salg af større projekter indenfor opbevaring og
bearbejdning af korn, såsæd etc. Mere specifikt…
• aktiv tilgang til kunder og potentielle kunder, fortrinsvis medens projekterne kun er på tankestadiet hos kunderne
• udarbejdelse af tilbud og oplæg i tæt samarbejde med teknisk afdeling
• kundebesøg og opfølgning
• udarbejdelse og indgåelse af samarbejdsaftaler
• messedeltagelse
• ad hoc og tværorganisatoriske opgaver
Jobbet har reference til salgsdirektøren.
Kvalifikationer:
Den rette kandidat har erfaring med salg af tekniske projekter på udenlandske markeder.
Derudover forventes det, at projektsælgeren …
• har projektsalgserfaring, meget gerne inden for Cimbrias branche
• har et sikkert og stærkt salgsdrive. Også på den lange bane
• har en kommerciel indstilling og er på ”brugerniveau” omkring kontraktforhold
• er præsentabel og kan kommunikere på flere niveauer, samt har kulturforståelse
• har teknisk forståelse opnået gennem uddannelse, interesse eller karriereforløb
• har gode samarbejdsevner
• kan IT på brugerniveau
• er sprogligt god i dansk, engelsk samt evt. tysk og fransk
• er indstillet på den fornødne rejseaktivitet
Der er stor åbenhed overfor branchetilknytning og formel uddannelse.
Virksomheden tilbyder dig:
• en plads i en førende virksomhed indenfor dens område
• interessante projektsalgsopgaver
• grundig introduktion til jobbet
• gage på markedsvilkår
Tiltrædelse: Gerne 2. kvartal 2019
Vil du høre nærmere, er du velkommen til at kontakte Mogens Brock på 20 71 95 51 eller på
mail mærket ID 40419 til mbr@hrnavigator.dk
Af hensyn til persondataregler er det nødvendigt, at ansøgning og CV sendes ved at trykke på
”ansøg”-knappen til højre på vores hjemmeside.

Obs ! Der er ikke nogen ansøgningsfrist. Når jobbet er blevet besat, vil det blive taget af vores
hjemmeside. Vi gør opmærksom på, at jobbet vil være på flere forskellige jobportaler, som
opererer forskelligt. Vil du være sikker på, at jobbet stadig er ”i live”, så kig på vores hjemmeside www.hrnavigator.dk

Cimbria
er en af verdens førende producenter af industrielle anlæg til behandling af korn- og frøafgrøder
overalt på jorden. Cimbria har en
omsætning på 1,5 mia. kr. og en
medarbejderstab på 800 fordelt
over hele verden. I 2016 blev Cimbria opkøbt af den amerikanske
storkoncern AGCO, der sælger udstyr til landbrugssektoren. Virksomheden forventer en fortsat vækst
som leverandør til bl.a. ledende internationale virksomheder, der i de
kommende år vil investere kraftigt
i forskning, forædling, produktion
og håndtering af afgrøder, der skal
imødekomme behovet for en global
forøgelse af fødevareproduktionen.
Cimbria Unigrain
designer, leverer og bygger industrielle proceslinjer og turnkey anlæg.
Afdelingen har ansvaret for kontraktgennemførelse fra underskrift
til aflevering af anlæg og beskæftiger p.t. 150 medarbejdere, primært
ingeniører, teknikere og faglærte,
heraf mange rejsende og udstationerede medarbejdere.

CIMBRIA UNIGRAIN A/S
Præstejorden 6, 7700 Thisted
Tlf. 96 17 90 00
cimbria.unigrain@agcocorp.com
www.cimbria.com

