MEDARBEJDERNE ER
VORES VIGTIGSTE AKTIV

Sales Manager - Robotic

Forretningsområder

Kan du levere værdi til vores kunder igennem skræddersyede teknologiløsninger,
så er du den Sales Manager vi søger.

Service

Du bliver ansvarlig for planlægning og eksekvering af salgsaktiviteter for en
specifik kundeportefølje, til virksomhedens strategiske markedssegmenter inden
for robotteknologi. Du får en unik mulighed for at præge og videreudvikle
virksomhedens aktiviteter inden for robotsegmentet, hvor du i tæt samspil med
kunderne, skal rådgive dem hen imod den bedste løsning for lige netop dem.

Solution

Du refererer til salgsdirektøren og arbejder tæt sammen med hele
organisationen.
Fokusområderne vil være:

Trading

Markeder
Marine

• Planlægning og eksekvering af salgsaktiviteter for egen kundeportefølje
• Planlægning og eksekvering af markedsførings- og kommunikationsaktiviteter
til egen kundeportefølje
• Planlægning og eksekvering af tilbudsarbejde og kommunikation med kunden
• Overlevering af ordrer til de respektive forretningsområder i virksomheden
• Supportere virksomhedens forretningsområder med opgaver relateret til
eksekvering af indgåede ordrer

Energi
Industri

Fagligt har du:
• En uddannelsesbaggrund inden for det mekaniske eller el-tekniske, og
erfaring med salg af automationsløsninger - gerne robotter
Som person elsker du teknologi, samtidig med at du har en kommerciel tilgang til
at integrere teknologi til markedet. Du arbejder ud fra et digitalt mindset, hvor
du evner at se forretning i udviklingen af kundernes produktionsmiljø. Kort og
godt, så er du den kommercielle teknologinørd, der sætter den rigtig løsning og
kunden i centrum.
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.

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

