
ER DU KLAR  
TIL AT SMIDE  
SKRUETRÆKKEREN?  

STILLINGSOPSLAG

- SÅ ER DU MÅSKE DEN RETTE INTERNE SALGSBACKUP
Drømmer du om et nyt job inden for teknisk salg eller er du frisk på at ændre spor og skifte indholdet af 
værktøjskassen ud med nye spændende salgsopgaver, hvor du fortsat kan gøre brug af din faglige viden  
og erfaring som elektriker, installatør eller projektleder? Så har vi den rette stilling til dig. 

JOBBET 
I vores tekniske kundesupport har vi god erfaring med at kombinere en el-teknisk baggrund med salgs- 
opgaver inden for kabler for derigennem at yde den bedste service til vores kunder. 
Med reference til vores Country Manager vil du i samarbejde med det øvrige kundesupport-team  
fungere som salgsbackup i forbindelse med tilbudsgivning, kabelsparring og ordrebehandling.
 
KONKRETE ARBEJDSOPGAVER 
• Oprettelse og behandling af ordrer og tilbud pr. tlf. og mail 
• Indgå i et tæt teamwork og assistere eksterne konsulenter
• Afdækning af kundens behov 
• Registrering/vedligeholdelse af tilbud i CRM-system 
• Opfølgning af tilbud i fællesskab med ansvarlig sælger  
Har du den tekniske viden og lysten til den gode dialog med kunden, klæder vi dig på til resten

VORES FORVENTNINGER TIL DIG ER, AT DU: 
• Du tænder på god service.
• Forstår at bygge relationer.
• Er selvstartende og har gode evner til at planlægge og styre din egen tid og indsats. 
• Er vant til at anvende IT som arbejdsredskab. 
• Har en teknisk baggrund - måske som elektriker, installatør eller projektleder

VI TILBYDER 
Et spændende og udfordrende job i en dynamisk og innovativ virksomhed i kontinuerlig udvikling.  
Virksomheden har en flad organisationsstruktur, hvor der ikke er langt fra tanke til handling.  
Kulturen er kendetegnet ved en fri tone og et stærkt fællesskab. 

ANSØGNINGSFRIST 
Vi afholder løbende samtaler, så vi modtager gerne din ansøgning hurtigst muligt. Send din ansøgning 
samt CV og eventuelle bilag til ansogning@scankab.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du  
velkommen til at kontakte Country Manager, Søren Porse, på sp@scankab.dk. 

OM SCANKAB 
Scankab Nordic-koncernen består af Danmarks førende kabelleverandør, Scankab Cables A/S, der  
forsyner, udvikler og producerer kabler samt ledninger til det nordiske marked. Virksomhedens  
sortiment af føringsveje markedsføres under brandet Scankab Systems. Vi har hovedkontor og lager  
i Aarup på Fyn samt datterselskaber i Norge, Sverige & Tyskland.


