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Intern sælger med teknisk flair

Dansk Ventil Center A/S er inde i en spændende udvikling, og derfor søger vi en ny medarbejder til vores interne 
salgsafdeling. Så vil du være med til at udvikle vores afdeling og være en del af salgsteamet, trives du samtidig i en 
udfordrende arbejdsdag, så er det netop dig vi har brug.

Om os:
Dansk Ventil Center A/S blev grundlagt i 1999 og med sine 26 medarbejdere i Vejle, er vi i dag en del af Armatec / 
Ernström-koncernen, som er nordens stærkeste leverandør af løsninger til flowindustrien. DVC er en virksomhed med et 
klart mål om at forblive kundernes foretrukne leverandør. Vi er en international virksomhed, men med dansk forankret 
firmakultur, hvor man kærer sig om hinanden og tror på, at de bedste resultater skabes ved en fælles indsats.

Stillingen:
Stillingen er placeret enten på vores kontor i Vejle eller på Armatec’s kontor i Glostrup, hvor der sidder 38 medarbejdere. 
Som intern sælger bliver du en del af et team i vores interne salgsorganisation, og du vil referere direkte til vores 
Business Manager. Du vil have tæt dialog med den øvrige organisation, herunder de eksterne sælgere og du vil ligeledes 
have løbende dialog med vores udenlandske leverandører.

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 være tovholder på større projekter.

Personprofil:

 � Erfaring med salg.
 � Udadvendt og service minded.
 � Kunne håndtere en travl hverdag og bevare overblikket, også i pressede situationer.
 � Struktureret.
 � Positiv tilgang til opgaver og løsningsorienteret.
 � Godt humør, og lyst til at gøre en forskel.
 � 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.



Det er en fordel hvid du:

 � Har kendskab til ventiler (eller relaterede brancher f.eks. VVS).
 � Er teknisk minded (evt. maskinmester, VVS tekniker eller lignende).
 � Har kendskab til Navision/Business Central og SuperOffice (CRM).
 � Taler og skriver tysk i tale.

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.
 � God fast løn og mulighed for bonusaftale.
 � Attraktiv pensionsordning, samt personalegoder såsom frugt og madordning.
 � 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:

Hvis du kan se dig selv i ovenstående, og matcher stillingens krav, er du måske lige den, vi søger som vores nye kollega og 
vi hører gerne fra dig.Du bedes sende din ansøgning og CV på mail til Business Manager Flemming Stig Hansen  - 
fsh@dvcas.dk.  
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon 24 76 39 70. 
Alle henvendelser behandles fortroligt.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Dansk Ventil Center A/S - Ferrarivej 14  - 7100 Vejle
www.dvcas.dk - 75 72 33 00

Hos DVC arbejder vi hver dag for at opnå gode resultater, og det gør vi ved at have tilfredse og loyale 
kunder. Vi tror på, at hvis vores medarbejdere får lov til at udvikle sig og få ansvar, så kommer 
resultaterne. Hos os kan du i høj grad være med til at påvirke, hvordan vi arbejder, og hvordan vi når 
vores mål. Vi har hinandens ryg og forsøger hele tiden at gøre tingene lidt bedre og smartere end 
dagen før. Den flade organisation skaber engagement og gode resultater.  

Sammen med Armatec vil vi nu skabe en stærk position på markedet for DVC. For dig som intern 
sælger vil det betyde både personlig udvikling, og at du kommer til at være en del af vores spændende 
rejse.“

- Flemming Stig Hansen, Business Manager


