
Dansk Ventil Center A/S (DVC) er et handelsselskab med speciale inden for ventiler til anvendelse i industrien. DVC blev grundlagt i 
1999 og beskæftiger i dag 32 ansatte. Virksomheden har gennem alle årene præsteret god vækst og har positioneret sig som 
leverandør af kvalitetsløsninger i sin niche. DVC er beliggende i Vejle. 

DVC’s produktprogram omfatter mange ventiltyper og tilbehør såsom kuglehaner, aktuatorer, butterfly, sikkerhed, sæde, spade, kontra 
og membranventiler samt vandudladere, vandstandsarmaturer og snavssamlere. 

Læs mere på www.dvcas.dk

TEKNISK SÆLGER
Dansk Ventil Center A/S ønsker at styrke sin markedsposition. Derfor søges en dygtig teknisk sælger, som har 
mod på en spændende og krævende udfordring, og som brænder for at skabe kvalitetsløsninger.

Ansvar og opgaver:

Du får reference til salgschefen og bliver en central person i den videre udvikling og vækst. Du bliver salgs- og 
budgetansvarlig for teknisk løsningssalg til udvalgte kunder, og får med udgangspunkt i Vejle stor frihed til at 
bevise, at du er ventilbranchens bedste løsningssælger. Udkørende salg vil være til kunder i det Nord- og Midt-
jyske, mens ordrehåndtering og sagsbehandling fra kontoret vil være til en hel vifte af kunder.

Du vil gennemgå et grundigt introduktionsforløb før du slippes fri – og efterfølgende får du støtte fra Danmarks 
bedste salgsbackup-team. Du skal ”blot” levere dit vinderinstinkt og viljen til sejr.

Kvalifikationer:

Du har interesse i og flair for tekniske produkter, og du er nysgerrig for at lære nyt. Det er et krav, at du kan 
dokumentere minimum tre års salgserfaring målrettet teknisk løsningssalg til industrien. Kender du derudover til 
ventiler, er det en fordel.

Du er hurtigt opfattende, ligefrem og konstruktiv og god til at kommunikere og formulere dig. Du er selvmotiver-
ende, har stort personligt drive og handlekraft, og du er en resultatorienteret løsningssælger som interesserer 
sig for tekniske produkter og kvalitetsløsninger. 

Lønpakken forhandles individuelt på et attraktivt niveau og afspejler opgavens omfang. 

Interesseret? 

Kan du matche stillingens krav hører vi gerne fra dig, og du bedes maile din ansøgning og CV til Morten Plykker - 
mp@dvcas.dk. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 75 72 33 00. Alle hen-
vendelser behandles fortroligt.
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