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Energisk Export Sales Manager - der brænder for at dække
kundens behov
For vores kunde, Teldust A/S i Vejle, søger vi en energisk, selvstændig og dedikeret Export
Sales Manager. Du får energi af at løse den enkelte kundes behov, og du stortrives med
opsøgende salg. Al henvendelse omkring jobbet rettes til Maja Koefoed, JobHouse.

Lidt om dig:
Du har ”drive”, du motiveres af at opsøge nye kunder, du er kvalitetsbevidst, du er tillidsskabende og samtidig formår du at skabe
oprigtige og langvarige relationer. Du elsker at ”gøre en forskel”, du ”ejer altid opgaven” og du får energi, hver gang du lykkes. 
 
Som person kan du håndtere mange og meget forskellige typer af kunder – du taler både med direktøren og med medarbejderen i
produktionen. Du kan sparre med ingeniøren og du samarbejder med Back Office medarbejderne, der sidder i Polen. 
 
Du er ærlig, god til at samarbejde og du fungerer godt som tovholder og koordinator på projekterne. Du kan træde i karakter og du
har nemt ved at styre større projekter.
 
Lidt om jobbet:
Du får ansvaret for salg af filtreringsløsninger til industrien, f.eks. Installers, entreprenører og integratorer i EU – populært sagt – du
skal sælge ren luft!
 
En stor del af opgaven er opsøgende salg. Som Export Sales Manager er du kundeansvarlig, og du kommer til at styre de enkelte
projekter, hvor du skal sparre med ingeniører, bygherrer og slutbruger. 
 
Din teoretiske baggrund er ikke afgørende. Det er dig, vi er interesseret i. I forhold til jobbet er det dog en fordel, hvis du har en
naturfaglig interesse og flair. 
 
Det er et krav, at du har erfaring med opsøgende salg, og at du taler og skriver engelsk på forhandlingsniveau. Taler du tysk eller et
andet sprog, er det en fordel. Du skal påregne 70-100 rejsedage om året. Din IT forståelse er god – vi bruger MS Office og
Dynamics 365. 
 
Du bliver en del af en mindre, agil organisation, hvor intet er umuligt. Du får selvfølgelig en professionel onboarding med
træningsprogram på produkter, kultur og miljø. 
 
Lidt om virksomheden:
Teldust A/S udvikler og producerer anlæg til industrifiltrering til mange forskellige industrier. Vi leverer filterenheder til installers,
integratorer, entreprenører osv., der sørger for installation af de komplette systemer på klientsteder i hele verden. 
Vores løsninger bruges i mange sammenhænge. Det kan være i forbindelse med fjernvarmeværker, biomasseforbrænding, svejse-
og slibeprocesser i metalindustrien, bilindustrien, fødevarer og landbrug og mange andre steder. På vores fabrik i Polen er der ca.
70 medarbejdere og på kontoret i Vejle er vi pt. 6 medarbejdere. 

Sådan gør du:
Send en ansøgning og et udførligt cv hurtigst muligt og senest den 28. februar 2021. Vi kalder løbende kandidater til samtale. Har
du spørgsmål inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at ringe til mig på 8613 2611.
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