
Intern sælger/teknisk backup til transportbåndsafdelin-
gen hos Jens S Transmissioner A/S
     
       Taastrup el. Vejle

Er du serviceminded, og brænder du for at give kunder og kollegaer en god oplevelse? Har du erfaring med 
teknisk salg, en god teknisk forståelse og evt. en teknisk baggrund? Så er det dig, vi gerne vil have med på 
holdet hos Jens S!

Om jobbet
Med reference til vores produktchef, bliver du som vores nye kollega en del af teamet for transportbånds-
salg til danske industrivirksomheder. Du vil have daglig kontakt med kollegaer i salg og på værksted i både 
Taastrup og Vejle – og det vil være muligt at have plads enten på vores hovedkontor i Taastrup eller i Vejle. 
Din fornemste opgave bliver i samarbejde med de eksterne sælgere og det interne team at give kunderne 
den bedste service på markedet, så samarbejdet med Jens S bliver en unik kundeoplevelse.

Udover den daglige kundekontakt vil dine primære opgaver indbefatte:
- Ordrebehandling
- Opfølgning på tilbud
- Kalkulation og tilbudsgivning
- Tovholder på interne projekter
- Support til værksteder i Taastrup og Vejle
- Deltagelse i optimering/udvikling af værksteder

Om dig
Du har erfaring med salg, gerne af teknisk karakter. Du har fx en faglig teknisk uddannelse eller erfaring 
inden for mekanisk industri, og du har kendskab til at læse og forstå tekniske tegninger. Du er velformuleret 
på dansk og engelsk i skrift og tale.

Dit drive og engagement er smittende, og du motiveres af glade kunder og brænder for at yde den bedste 
kundeservice. Du har en positiv tilgang til omgivelserne – er proaktiv og resultatskabende og trives med at 
supportere og pleje både nye og eksisterende relationer.

Jens S. tilbyder
En alsidig stilling i et uhøjtideligt arbejdsmiljø med dedikerede kollegaer i en afdeling, hvor humor præger 
hverdagen. Arbejdspladsen er kendetegnet ved en åben-døre politik, et højt informationsniveau og fokus på 
medarbejdertrivsel. Du tilbydes en lønpakke inkl. pension efter kvalifikationer samt sundhedsforsikring.

Vi glæder os til at høre fra dig
Har du nogle spørgsmål eller ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte produktchef, 
Ronnie Petersen, på tlf.: 43 56 67 18 eller ronnie.petersen@jens-s.dk 

Ansøgning og CV sendes også til ronnie.petersen@jens-s.dk

Vi indkalder løbende til samtaler, og ansætter, når vi har fundet den rette kandidat. 
Tiltrædelse hurtigst muligt.

Om Jens S Transmissioner
Jens S Transmissioner er en af Skandinaviens førende leverandører af transportbånd og mekaniske trans-
missionskomponenter som rullekæder, transportørkæder, kædehjul, koblinger, remtræk og gear. Vi er en 
del af den svenske koncern, Axel Johnson International – en af Nordens største inden for handel og ser-
vice. Læs mere på www.jens-s.dk/start/.


