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Er du vores nye sælger?

Teknisk, innovativ, “salgsrobot”
Du bliver en del af et salgsteam, som er innovativt, nysgerrigt på fremtiden inden for robotteknologi og ikke mindst har solid 
kommerciel forståelse. Der stilles krav om en høj grad af professionalisme, teknisk viden og forståelse, naturlig troværdighed 
og gennemslagskraft. Entreprenørånd er et must!

Hvem er du?
• Du har en teknisk baggrund kombineret med solid erfaring med teknisk B2B løsningssalg. Erfaring med projektsalg mod 

industrien er en klar fordel. Vores eksisterende kunder er både SMV og de største danske industrikunder
• Du er innovativ og motiveres af at arbejde med høje standarder og langsigtede løsninger
• Du har leveret markante og beviselige salgsresultater gennem værdibaseret salg
• Du er struktureret og analytisk i din tilgang til planlægning, opfølgning samt segmentering
• Du har solid forretningsforståelse og forståelse for kundernes værdikæde
• Du er professionel og en dygtig kommunikator, der kan agere på alle niveauer i en organisation
• Du er hurtigopfattende og handlekraftig 

Hvem er vi?
Technicon drives af et stærkt sammenhold blandt nysgerrige medarbejdere. Vi kan levere de bedste robotløsninger, da vi ved, 
at vi er stærkest, når medarbejdernes kompetencer udnyttes rigtigt.

Vi er specialister i at skabe brugervenlige robotløsninger, og arbejder ud fra forståelsen af, at samspillet mellem robotter og 
mennesker skaber bedst mulig effektivitet.

Technicon ønsker:
• at være med til at skabe en bedre arbejdsplads og berige operatører
• gennem teknologi at sikre fremtidens velfærdssamfund 

Technicon blev etableret i 2014 og firmaet har været i kontinuerlig vækst siden. Vi har vundet Børsens Gazelle Pris 3 år i træk.

Hvad tilbyder vi dig?
Det er vigtigt at kunne være sig selv, og have plads til sit eget liv. Vores arbejdskultur bærer derfor præg af stor fleksibilitet. Vil 
du gerne arbejde kl. 8-16 eller foretrækker du kl. 10-11 og så igen kl. 14-21? Vi er meget åbne for at passe arbejdet ind efter 
hvor det passer DIG.

Kort og godt:
• Skønt arbejdsmiljø med humor i hverdagen
• Gode og fleksible arbejdsforhold
• Vi fokuserer på dig og dine ønsker 

Vi tilbyder dig en spændende og nytænkende arbejdsplads, hvor der er rigtig god stemning, og du får plads til at være dig 
selv.

Sådan søger du
Du kan søge stillingen ved at sende en helt traditionel ansøgning og CV via jobindex, men hvis du hellere vil sende en 
videoansøgning, er du meget velkommen til det. Vi indkalder løbende til samtale, så vi vil gerne høre fra dig snart.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte HR - Vivi Bach på tlf. 4412 2130 eller e-mail vba@technicon.dk.

Vi ser meget frem til at høre fra dig.

Sælger
Vi søger en 
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