
 
 

Ekstern sælger – automation og instrumentering  
  

Kunne du tænke dig at være med til at vækste en lille virksomhed, som er en del af en større 
international gruppe med et kæmpe potentiale? Har du evner og lyst til at arbejde med et 

særdeles spændende og varieret produktprogram? Er du udadvendt, servicemindet og 
autentisk tillidsskabende? Så er det sikkert dig vi leder efter! 

  
Om jobbet: 
I tæt samarbejde med en intern, offensiv back-up-funktion, får du ansvaret for små og store kunder i 
alle dele af landet. Din primære arbejdsopgave er, at pleje og udvikle samarbejdet med disse samt at 
opsøge nye. Din dagligdag består af opsøgende salg, tilbudsgivning og -opfølgning, deltagelse i 
kundearrangementer, messer m.m.. Der følger en firmabil eller bilordning med jobbet.   
  
Om dig: 

• Resultatorienteret og teknisk velfunderet 
• Nysgerrig og problemløsende   
• Serviceminded og kundeorienteret  
• Åben og ærlig 
• Hurtig med din PC og omgås med lethed de mest almindelig Office-redskaber 
• Disciplineret bruger af CRM-systemer   
• Dygtig til at kommunikere – både skriftligt og mundtligt   
• I stand til at kommunikere på engelsk – tysk vil være en fordel   

Du arbejder selvstændigt, systematisk og målrettet med at identificere salgsmuligheder hos såvel 
eksisterende som nye kunder. Du sætter en ære i, at erhverve dig et solidt kendskab til produkterne 
så du ”ved hvad du snakker om”. Du finder det naturligt at etablere gode relationer og du udviser 
troværdighed og forståelse for kundens krav og ønsker. Du har gerne en behagelig humoristisk sans 
og en udviklet empati. 

Du har ideelt set en uddannelse på niveau med maskintekniker, ingeniør, eksportingeniør eller 
tilsvarende. Det er vigtigt, at du har et godt og bredt kendskab til markedet for industriel automation 
og regulering. Erfaringen har du formentlig erhvervet dig fra en lignende stilling som ekstern sælger 
eller fra ”den anden side af skrivebordet” med baggrund i en projektafdeling, el-afdeling el.lign..   

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til dir. Erling Mathiesen på telefon  
64 64 92 00. Ansøgningen sendes til e.mathiesen@ghm.dk. Stillingen annonceres til den rette 
kandidat er fundet.   
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Om virksomheden: 
GHM Måleteknik ApS er et datterselskab til GHM Messtechnik GmbH, som, ud over det 
administrative hovedkvarter i ”Schloss Erolzheim” i det sydligste Tyskland, råder over 6 
produktions- og kompetencecentre i Tyskland og Italien. Produkterne er tekniske, miljøet er 
uhøjtideligt men altid med en seriøs tilgang til kompetence og kundefokus.     
  
Udviklingen er kontinuerlig, og GHM-gruppen og dens ca. 300 medarbejdere går en særdeles 
spændende og udfordrende fremtid i møde med et stort vækstpotentiale. GHM Måleteknik ApS et 
salgsselskab, og indgår i et mindre kontorfællesskab i Mårslet lidt syd for Aarhus med bybus til 
døren og kommende letbane gennem byen.   
 
Vi kan ikke konkurrere med kantineordning, firmamassage og fitnessstilbud. Men vi tilbyder en 
engageret og uformel virksomhedskultur og lægger vægt på selvstændighed, tillid og trivsel.  
 
Udover www.ghm.dk (under ombygning) kan du læse mere ved at besøge www.ghm-group.de,  
www.deltaohm.com og www.greisinger.de.  
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