salgschef
Kan du stå i spidsen for et professionelt internationalt team?
AC Hydraulic A/S søger en dygtig salgschef, der kan udvikle og
lede et velfungerende salgsteam bestående af i alt 11 personer,
herunder 1 britisk og 2 tyske sælgere.
Vi er markedsleder indenfor vores kerneområder, og succesen er
bl.a. skabt via et konstant fokus på produktudvikling, kvalitet
og service.
Du kommer til at arbejde i et firma i vækst, som er globalt
orienteret og med en uformel omgangstone. Vi lægger vægt på
gode interne relationer på tværs af organisationen.
Din profil
• Ledelseserfaring fra lignende stilling
• Du har empati og er god til at skabe kontakter og omgås folk
• Købmandskabsmæssige egenskaber med erfaring i
markedsføring og B2B-salg
• Du er energisk, ærlig og ved, hvordan du skal lukke en handel
• Omstillingsparat og fleksibel
• Engelsk på forhandlingsniveau, kendskab til tysk en fordel

Vi tilbyder
• En spændende stilling i en velkonsolideret virksomhed i vækst
• Et afvekslende job som du selv kan præge i tæt samarbejde
med salgsteamet
• Du kommer til at arbejde på kontoret i Viborg, men en del
rejsedage må påregnes
• Indtrædelse i ledergruppen
• Sundhedsforsikring og kantineordning
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte
adm. direktør Carsten R. Jensen.
Ansøgningsfrist og tiltrædelse
Send os din ansøgning pr. mail med eksamensbeviser og
relevante referencer senest 21.01.19.
Ansøgning til: crj@ac-hydraulic.dk
Ansøgningsfrist: 21.01.19
Tiltrædelse: Snarest muligt
AC Hydraulic A/S
Fanøvej 6
8800 Viborg
Tlf.: 8662 2166
www.ac-hydraulic.dk

AC Hydraulic A/S er en 100% danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed. Vi har mere end 60 års erfaring i udvikling,
fremstilling og markedsføring af hydraulisk løfteudstyr til autobranchen. AC Hydraulic A/S er en del af AC Group A/S. Eksportandelen udgør 90%
af den samlede koncernomsætning på et 3-cifferet million beløb. Vi er ISO 9001 certificeret.

