Rollco blev grundlagt i 1999 og er i dag en international koncern med hovedkontor og værksted
i Helsingborg. Rollco har totalt 51 ansatte med afdelinger i Danmark, Sverige, Finland, Norge og
Taiwan. Rollco er specialist i komponenter og løsninger inden for lineære bevægelser. I 2012 blev vi
en del af den svenske Addtech koncern med over 1600 ansatte.

INTERN TEKNISK SÆLGER
Vi søger en intern teknisk sælger, som får ansvar for at pleje og udvikle Rollco´s
loyale kreds af kunder. Du kommer til at beskæftige dig med telefonsalg og
ordrehåndtering, herunder teknisk rådgivning, kalkulation, dokumentation i forhold
til produktionen, og at følge ordren til den er leveret hos kunden. Du vil fungere
som backup for vores eksterne sælgere.

Teknisk baggrund eller indsigt

Vi forestiller os, at du har erfaring fra en lignende stilling, alternativt har du i dag et
job som servicemontør, maskintekniker, maskinarbejder eller lignende.
• Du er serviceminded, engageret og ivrig efter at lære nyt, samt parat til at indgå
i et stærkt team
• Du skal have teknisk forståelse og flair for teknik, produktkendskab er ikke et
must, men en fordel.
• Du har flair for rådgivning og er god til at planlægge din tid
• Du er faglig dygtig og kan lide at have mange bolde i luften
• Du har et godt humør og masser af gåpåmod
• Du behersker engelsk i skrift og tale

Vi tilbyder

Du bliver en del af en uformel organisation i kraftig vækst. En organisation, der er
særdeles forandringsparat og derfor evner at fremstille produkter, som er tilpasset
den enkelte kundes situation og behov.
Du tilbydes en stilling med gode karriere- og udviklingsmuligheder, samt gode
løn- og arbejdsvilkår.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
Kim Larsen på tlf. 24 47 62 82.
Send din ansøgning hurtigst muligt
via e-mail til k.larsen@rollco.dk
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