
             
 

 

Teknisk uddannet M/K til Internt salg - Teknisk support - Kundekontakt  
 

Er du teknisk uddannet og besidder gode administrative evner samt forstår vigtigheden af et højt 

serviceniveau overfor vore kunder er det lige dig vi står og mangler. 

 

Jobprofil… 

Helt overordnet bliver din primære arbejdsopgave at sikre en kort og præcis ordrebehandling fra 

ordremodtagelse til forsendelse af ordren til det aftalte tidspunkt. 

Du kommer til at spille en central rolle i virksomheden og kommer daglig i berøring med flg. 

arbejdsområder. 

 

● Klargøring af produktionsgrundlag (koordinering af tegninger, indkøb af dele fra 

underleverandører) 

● Teknisk support til kunder. 

● Udarbejdelse af samt opfølgning på tilbud. 

● Indhentning af priser samt indkøb hos underleverandører. 

● Kunde-/ ordremodtagelse pr. tlf., mail eller tilbagemelding fra sælger. 

● Internt salgsarbejde. 

 

Personprofil… 

● Det er vigtigt at du er teknisk velfunderet. 

● Du har et åbent og positivt sind, du forstår at lytte til kundens konkrete behov, idét mange af 

vores opgaver består i at rådgive kunden til valg af det rette produkt til netop den opgave han står 

overfor at løse. 

● Du har let ved at læse en tegning, såvel 2D som 3D, dette er ofte udgangspunktet for 

tilbudsgivning. 

● Du trives med at have mange bolde i luften og evner at holde momentet hele vejen gennem 

ordreforløbet. 

● Du er proaktiv og selvstændigt arbejdende. 

 

Vi tilbyder… 

● Et afvekslende job - aldrig 2 dage som er ens. 

● Mulighed for udvikling inden for salg for den rette person. 

● Gode løn og personaleforhold. 

● Et ungt, friskt kollega team som gerne arbejder på tværs af organisationen når det går stærkt. 

● Daglig kontakt til kollegerne på hovedkontoret i Helsingborg. 

 

Interesseret? 

Send din ansøgning allerede i dag til tj@linearmodul.dk  

Spørgsmål vedr. jobbet kan rettes til: Lene Lødsen Andersen, la@linearmodul.dk / tlf. 40847401 

eller Torben Juul, tj@linearmodul.dk / tlf. 40847420 

Ansøgningsfrist 1. november 2017 - men vi venter gerne på den rigtige - ansøgninger evalueres løbende. 

 

LinearModul A/S er beliggende i Odense S. Vi er eneforhandler i Danmark af item aluprofilsystemet, 

derudover udbyder vi et bredt udvalg af lineære kvalitetsprodukter til anvendelse i automationsindustrien. 

Vort primære mål er at servicere vore kunder med levering af kvalitetsprodukter til tiden samt yde 

rådgivning til optimale løsninger. 

LinearModul A/S er en del af AluFlex koncernen med hovedsæde i Helsingborg samt datterselskaber i 

Norge og Finland. For yderligere informationer se vores hjemmeside på www.linearmodul.dk 

mailto:tj@linearmodul.dk
mailto:la@linearmodul.dk
mailto:tj@linearmodul.dk
http://www.linearmodul.dk/

