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Intern teknisk salgskoordinator 
til vindindustrien

”Det her job er svært at beskrive. En alsidig hverdag 
blandt gode, vidende kolleger. Ikke to dage er ens, 
og opgaverne er meget forskelligartede, vekslende 
mellem standardsalg og udfordrende, komplekse 
kundetilpassede løsninger. Ledelsen er omstillings-
parat, og der er kort vej fra idé til eksekvering. 
Så hvis du har lyst til at blive fagligt udfordret og sta-
dig lære nyt, så er det her stedet” – fortæller Project 
Manager Dennis Harboe. 

Velkommen til Europas førende specialist i løfteudstyr 
CERTEX Danmark A/S forhandler, servicerer og udvikler 
løftegrej og kraner til enhver tænkelig løfteopgave. 
I mere end 130 år har CERTEX Danmark leveret stålwire 
og løfteudstyr til industrien, byggeriet, betonindu-
strien, olie og gas (offshore), havne, anlægsarbejder, 
transport, vind og anden vedvarende energi. Med 
over 90 lokationer og lagre i 17 lande, dækker vores 
produkter og services alt indenfor løft i Europa.

Du vil indgå i vores business unit Renewables, hvor 
vores kunder opererer globalt, så gode sprog-
kundskaber i dansk og engelsk i både skrift og tale 
er en selvfølge.
Arbejdsstedet vil være på hovedkontoret i Vojens.

Få faste mødetider, brug din tekniske viden
Du bliver en del af et team på 5 interne kolleger samt 
en Key Account Manager og en Produktspecialist, og 
du kommer til at bruge din tekniske faglighed hver 
dag i forbindelse med support og kunderådgivning. 
Vi arbejder mandag-torsdag kl. 8-16.15 og fredag kl. 
8-15. Hver anden fredag dog 8-13.30.

Kunderne ringer eller mailer til os, når de har spørgs-
mål om konstruktioner og produkter, og du kommer 
derfor til at: 
• kunne gennemskue tekniske udfordringer og

rådgive kunderne omkring brug af velegnet løfte-
grej (med support fra vores interne engineering
afdeling).

• lave tilbud og ordrer på såvel standardgrej som
specialløsninger.

• back-up for Key Account Manager
• arbejde tæt sammen med indkøb, engineering og

serviceafdelingen.

”Du bliver en del af et stærkt team, der løfter i flok. 
Vi er hjælpsomme og meget uformelle, og der er 
masser af grin. På samme tid er vi også stolte, og 
derfor plejer vi at sige, at der ikke er den opgave, vi 
ikke kan løfte.” – Project Manager, Dennis Harboe. 

3 måneders grundig oplæring
Alt efter din tekniske baggrund sørger vi for at tilrette- 
lægge en opstartsplan, så du bliver oplært inden for 
løftegrej, og du får løbende kompetenceudvikling i 
form af diverse kurser og seminarer. 

Salgserfaring med teknisk forståelse
Der er flere indgange til jobbet, alt efter hvor din 
tekniske erfaring stammer fra. 

• Du har en teknisk eller en håndværksmæssig ud-
dannelse som f.eks. smed, værktøjsmager eller
produktions teknolog, og har kommerciel tilgang
og forståelse for kundepleje.

• Du har en handelsfaglig uddannelse og har en
naturlig interesse for tekniske løsninger og ud-
fordringer.

• Du har erfaring med BtB-salg, og du har bredt
funderede tekniske kompetencer.

• Du er vant til at rådgive kunder indenfor industrien,
og har evnen til at sætte dig i kundens sted.

• Stærke sprogkundskaber i dansk og engelsk,
mundtligt såvel som skriftligt.

Løn- og ansættelsesvilkår modsvarer de stillede krav 
og forhandles individuelt.

Interesseret?
Hvis du kan se dig selv i ovennævnte stilling og har 
lyst til at blive en del af CERTEX-holdet, så glæder 
vi os til at høre fra dig. Har du spørgsmål, inden du 
sender din ansøgning, så kontakt gerne Internal 
Sales Manager Renewables, Flemming H. Wolf. 
Din ansøgning sender du på e-mail mærket ”Teknisk 
salgskoordinator til Renewables” til job@certex.dk
Vi behandler ansøgningerne løbende og ansætter, 
når vi har fundet den rette kandidat – så lad gerne 
høre fra dig snart. Tiltrædelse er snarest muligt, 
men vi venter naturligvis på den rigtige kandidat. 
Vi glæder os til at høre fra dig. 

https://www.certex.dk/kontakt-os/salg-vindindustri
https://www.certex.dk/kontakt-os/Afdelinger
https://www.certex.dk/



