
Hos Sukup Europe har vi travlt i vores salgsafdeling og søger derfor en  
projektsælger til at assistere og udvide vores forhandlernetværk i Tyskland.

Alsidig hverdag med selvstændige arbejdsopgaver

Som eksportprojektsælger hos Sukup Europe med ansvar for Tyskland, får du løbende ansvaret for den daglige 
kommunikation og support imellem forhandlere og huset Sukup Europe. 
Du kommer til at assistere forhandlerne med tegningsmateriale, skriftlige tilbud og kundebesøg ved slutbrugeren. 
Det er derfor vigtigt at du trives ved skiftende arbejdsopgaver og har evnen og lysten til at kommunikere på et 
teknisk niveau.
Du vil opleve en spændende hverdag med varierende udfordringer og frihed til selv at planlægge hverdagen.
Din arbejdsplads vil i oplæringsfasen være på adressen i Hedensted med mulighed for hjemmekontor efter endt 
oplæring.
Du må påregne 25-35 rejsedage om året.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:

• Ansvar for vedligeholdelse af eksisterende forhandlernetværk, samt udvidelse heraf
• Udarbejde tegningsmateriale og skriftlige tilbud til forhandlere i Tyskland
• Ordremodtagelse og afvikling af ordre internt i huset Sukup Europe
• Assistere forhandlerne ved kundebesøg

Vi forestiller os, at du har følgende kvalifikationer:

• Uddannet teknisk tegner, bygningskonstruktør, maskinmester, inden for landbrug eller lignende   
 kvalifikationer - vigtigt er at du har tegningsforståelse og kan drives af at sælge
• Gerne nyuddannet - har du drivet, så lærer vi dig resten!
• Erfaringer fra branchen er selvfølgelig en fordel
• Bosiddende i Midtjylland/Sønderjylland/Fyn
• Kendskab til Microsoft Navision er en fordel
•  Du skal som minimum kunne begå dig på engelsk i både skrift og tale, tysk vil være en fordel og skal   

 tillæres, hvis ikke allerede besiddes
• Selvstændig, mødestabil og fleksibel
• Omhyggelig og kvalitetsbevidst
• Åben for rejseaktivitet med kort varsel

Sukup Europe A/S er en handels- og projektvirksomhed inden for korntørring og opbevaring, som er kendetegnet 
ved en flad organisationsstruktur med åben dialog gennem hele organisationen.
Vi har over 60 års erfaring og er markedsledende inden for vores felt.
Stillingen er på 37 timer/uge, og din løn vil modsvare dine kvalifikationer. Virksomheden tilbyder desuden en 
attraktiv sundhedsordning.

Løbende ansættelse - vi venter gerne på den rette kandidat.
Har du spørgsmål til stillingen, er du mere end velkommen til at kontakte vores direktør,  
Jens Erik Iversen på tlf. 61 62 12 50 eller jei@sukup-eu.com
Ansøgninger sendes også til jei@sukup-eu.com

Sukup Europe A/S
Mimersvej 5
8722 Hedensted 

Du kan læse mere om virksomheden på vores hjemmeside: http://www.sukup-eu.com

Teknisk  projektsælger, eksport


