MEDARBEJDERNE ER
VORES VIGTIGSTE AKTIV

Business developer

Forretningsområder

CS electric A/S har indledt en fantastik rejse imod at konsolidere og vækste
virksomheden. I den forbindelse søger vi en Business Developer.

Service

Du skal supportere både direktionen og ledergruppen med operationelle
opgaver relateret til intern forretningsudvikling og dermed opgaver målrettet
konsolidering af virksomheden. Du vil referere til virksomhedens
udviklingsdirektør og arbejde tæt sammen med hele organisationen, men især
virksomhedens ledelse.

Solution

Du arbejder ud fra et digitalt mindset og forstår dig på forretningsgange og
digitalisering af disse. Samtidig forstår du at udfordre tingenes tilstand i forhold
til optimering af eksisterende forretningsgange.
Du får en unik mulighed for at komme helt ind i en virksomheds maskinrum og
arbejde med de mekanismer, der skaber en bæredygtig profitabel virksomhed,
nemlig People, Proces, Platform og Performance.
Fagligt har du:
• God forretnings- og organisationsforståelse samt stærke IT-kompetencer og
gerne HR-erfaringer
• Erfaring med struktureret problemløsning, projektledelse og -styring på tværs
af organisationen
• Struktureret tilgang til opgaver og er vant til at arbejde selvstændigt, er
innovativ og god til at se nye muligheder
• Højt drive, er udadvendt, resultatsøgende og arbejder målrettet
• Gode relationsskabende og motiverende evner
• Stærke kommunikationsevner – kan kommunikere flydende både skriftligt og
mundtligt på dansk og engelsk

Trading

Markeder
Marine

Energi
Industri

Har du lyst til at komme med på holdet?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Aksel Uglvig
Jensen, Skelmose, på tlf. 40 84 01 33.
Ansøgning med relevante bilag kan sendes til Aksel Uglvig Jensen her.
Ansøgninger vil blive behandlet løbende.
Tiltrædelse: hurtigst muligt.

CS electric A/S

Vi leverer:

 Hos CS electric hjælper vi industrien med at producere
smartere og mere effektivt. Vi har igennem mere end 40
år, specialiseret os i automations- og el-tekniske
løsninger, med hovedfokus på markedssegmenterne
Marine, Energi samt den øvrige Industri.
 CS electric har hovedkontor i Esbjerg og beskæftiger i dag
ca. 50 medarbejdere.









Projektledelse fra ide til færdig løsning
Projektering & Design
Indkøb
Produktion af styretavler
Montage, Installation & Idriftsættelse
Service, Vedligehold & Reparation
Komponentsalg

