
Dansk Ventil Center A/S (DVC) er en velrenommeret virksomhed, som er blandt de førende inden for salg og markedsføring af ventiler.

Mange års brancheerfaring har bevirket, at virksomheden lagerfører mange ventiltyper og tilbehør såsom kuglehaner, aktuatorer, 
butterflyventiler, sikkerhedsventiler, sædeventiler, spadeventiler, vandudladere, vandstandsarmaturer, snavssamlere, kontraventiler og 
membranventiler.

Kvalitet, service, fleksibilitet, levering til tiden og omkostningeffektivitet er nøgleord, som DVC efterlever for at kunne sikre, at 
kundernes forventninger altid imødekommes.

Der er i dag 26 ansatte tilknyttet kontoret og lager/montagen i Vejle.

INTERN SÆLGER
Dansk Ventil Center A/S er i god vækst, og derfor søger vi en ny medarbejder til vores interne salgsafdeling. 
Vi er en international virksomhed, men med dansk forankret firmakultur, hvor man kærer sig om hinanden.

Stillingen:
Som intern sælger bliver du en del af et team i vores interne salgsorganisation og du vil referere til den 
interne chef.
Du vil have tæt dialog med den øvrige organisation, herunder de eksterne sælgere. Du vil ligeledes have 
løbende dialog med leverandører og producenter af vores produkter.

Dine ansvars- og arbejdsområder bliver:

• At besvare forespørgsler fra danske og udenlandske kunder.
• At give teknisk support og rådgivning til vores kunder.
• At deltage i eksterne salgsopgaver når dette måtte være relevant.
• At sende forespørgsler til leverandører/producenter.
• At kalkulere og udarbejde tilbud.
• At behandle indgående ordrer.
• At fakturere kunder.
• At være tovholder på større projekter.
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Personprofil:

• Erfaring med salg.
• Udadvendt og service minded.
• Løsningsorienteret.
• Magte at have mange bolde i luften og bevare overblikket, også i pressede situationer.
• Struktureret.
• Positiv indgang til opgaver.
• Godt humør, også i stressede situationer.
• Team spiller, men også selvstændigt arbejdende.
• Forstå vigtigheden af god kommunikation, og at overholde deadlines.
• Engelsk på højt niveau i tale og skrift.
• Godt kendskab til Office pakken – Excel, Word, Outlook.

Kvalifikationer (ønskede, men ikke betingelser):

• Kendskab til ventiler (eller relaterede brancher).
• Teknisk minded.
• Kendskab til Navision og SuperOffice (CRM).
• Tysk i tale (og gerne i skrift).

Vi tilbyder:

Job i en velkonsolideret virksomhed, hvor tonen er åben og ligetil. Et job, hvor du selv har stor indflydelse på 
tilrettelægningen af din arbejdsdag, og hvor du arbejder med frihed under ansvar.

Du får en god fast løn der modsvarer dine kvalifikationer, en attraktiv pensionsordning, samt personalegode 
såsom frugt og madordning.

Du bliver en del af et motiveret medarbejderteam med en uformel omgangstone, hvor der sættes pris på 
engagement og selvstændig initiativtagen. Virksomheden har modtaget certifikatet ”A Great Place To Work”.

Interesseret:

Kan du matche stillingens krav, hører vi gerne fra dig, og du bedes maile din ansøgning og CV til Intern Chef 
Søren Fokdal  - sf@dvcas.dk. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 72 33 00. 
Alle henvendelser behandles fortroligt.
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