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ER DU SÆLGER MED STORT S OG HAR DU ET HØJT 

SERVICENIVEAU? 
Sicodan er en handels- og ingeniørvirksomhed der forhandler og servicerer kvalitetsprodukter til metalindustrien i 

Skandinavien. Vi sætter derfor barren højt, når det gælder servicering af vores kunder. Er du klar på en udfordring og 

på at få en varieret dagligdag med skære- og svejseteknologi.  

Målrettet salgschef til skære- og svejseteknologi 
▪ Vil du arbejde med den nyeste og fremtidige skære og svejse teknologi? 

▪ Vil du arbejde i en moderne virksomhed med en fantastisk teamånd og hvor motivation er drivkraften? 

▪ Kan du se fordelene ved selv af kunne forhandle med dine kunder og vores leverandører, men samtidig at 

have back-up hjemmefra? 

▪ Vil du rådgive dine kunder ud fra et princip om at win/win og produktviden giver det rigtige resultat? 

▪ Som salgschef hos Sicodan sørger vi for, at du får grundig introduktion til vores produkter og procedurer. Du 

indgår i et top-professionelt samarbejde, hvor det er op til dig at medbringe den samme energi som vi 

besidder 

Banker dit hjerte for svejseteknologi? 
▪ Det er en fordel hvis du har salgserfaring, måske fra en lignende stilling, men en af vores største 

forventninger handler om dit ønske om at skabe resultater 

▪ Du er energisk, initiativrig og har en hunter adfærd ud over det sædvanlige 

▪ Du er lærenem og ønsker at bidrage positivt til det fællesskab som er så vigtig i vores virksomhed 

▪ Du har lyst til at arbejde med fremtidens laser-svejsning og laser-skæring 

Dine primære arbejdsopgaver: 

▪ Salg af skære- og svejseudstyr 

▪ Demonstration af skære- og svejseudstyr 

▪ Opsøgende salg til nye kunder 

▪ Konsulent og rådgivning omkring skære- og svejseteknologi 

▪ Vedligeholdelse af eksisterende kunde relationer 

▪ Introducere den nyeste svejse- og skæreteknologi til kunder 

Personlige og faglige kompetencer: 

▪ Du er serviceminded og kan lide kundekontakt 

▪ Du har en relevant baggrund, der vil kunne skabe baggrund for dit salg 

▪ Du har god teknisk forståelse/erfaring 

▪ Du er ansvarsbevidst, selvstændig, diplomatisk og fleksibel 

▪ Du er selvmotiverende, har et stort personligt drive, samt et positivt mindset 

▪ Du kan klare dig på engelsk i skrift og tale  

▪ Du har stor forståelse for svejse- og skære teknologi. Gerne erfaring fra teknikerjob eller uddannelse med et 

håndværk der inkluderer svejseteknologi.  

▪ Du har erfaring med metalindustrien er det kun en fordel  

http://www.sicodan.com/
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Vi tilbyder: 
Sicodan tilbyder dig en fuldtidsstilling i en spændende virksomhed, hvor der er frihed under ansvar. Vi sætter en ære 

i at holde hvad vi lover, og værdsætter en kollega, der tager initiativ. Det er vores håb, at du trives i en organisation, 

hvor der ikke er langt fra beslutning til igangsætning. Du vil blive tilbudt relevant oplæring hos os og vores 

underleverandører. Sicodan er i rivende udvikling, og er en virksomhed med plads til en medarbejder der ønsker at 

udvikle sig, både personligt og fagligt.  

Ansøgningsfrist 
Vi kigger løbende efter en medarbejder, der har den relevante baggrund og erfaring. Vi har ingen deadline, men 

kigger løbende ansøgninger igennem og afholder løbende samtaler med kandidater. 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Kristian Kjær på e-mail k@sicodan.com eller på tlf. 20 30 00 50. 

Ansøgning med relevante bilag sendes til k@sicodan.com Vi afholder samtaler løbende. 
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