
Salgskoordinator med blækspruttearme 
- til international virksomhed i Middelfart 
 

Jobbet: 
For at styrke og udvikle vores position på markedet, søger vi en intern 
salgskoordinator, som brænder for salg og førsteklasses kunde-
service.  

 
Primære arbejdsopgaver: 

 Direkte salg af malemaskiner og reservedele på tlf. eller mail 
til danske og internationale kunder 

 Ordrehåndtering fra start til slut 

 Salgssupport til vores forhandlere rundt omkring i verden 

 Planlægning og organisering af kunde -og forhandlerbesøg 

 Diverse administrative og indkøbsrelaterede opgaver, 
herunder telefonpasning, fakturering, indkøb af kontorartikler, 
opdækning til møder mm. 

 

Personlige egenskaber: 
Det er vigtigt, at du brænder for at arbejde i en mindre virksomhed, 
hvor ikke 2 dage er ens og hvor ”alle hjælper alle”. Du befinder dig 
godt i frontlinjen, og kan holde hovedet koldt, når det går stærkt. 
 
Du er god til at opbygge relationer, såvel internt som eksternt, og dit 
positive væsen gør dig nem at arbejde sammen med. Det falder dig 
naturligt at tage ejerskab, initiativ og ansvar, og du motiveres af et 
højt aktivitetsniveau med forskellige artede opgaver. 

Kvalifikationer: 
Det er et krav, at du har en god portion intern salgserfaring, og gerne fra en 
produktionsvirksomhed med B2B salg. 
 
Du kan begå dig flydende, både i skrift og tale, på dansk og engelsk, og 
meget gerne tysk eller et andet fremmedsprog. Det vil desuden være en 
fordel, hvis du har teknisk flair. 
 
Vi tilbyder: 
Vi tilbyder et spændende job i en innovativ virksomhed, hvor tingene går 
stærkt og hvor du i høj grad selv præger dit arbejde. Du vil blive en 
nøgleperson i salgsafdelingen og del af en virksomhed med masser af 
drive og et meget uformelt arbejdsmiljø. Vi er pt. 27 kollegaer der mangler 
dig! 
 
Lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer, og vi tilbyder samtlige 
medarbejdere pension og sundhedsforsikring.  
 
Se og læs mere om Ceetec på vores hjemmeside og sociale medier. 
 
Lyder stillingen interessant for dig? Send venligst dit CV og ansøgning til 
Janni Frandsen på JVF@ceetec.dk – Vi afholder samtaler løbende, og vi 
glæder os til at høre fra dig. 
 
Ps. Vi flytter i foråret fra Nr. Åby til Middelfart 

 
 
Ceetec A/S har igennem mere end 50 år specialiseret sig i fremstilling af profilvalselinier, special-maskiner, spånbearbejdning samt egen produktion af 
malemaskiner. Vi er kendt for at producere produkter af høj kvalitet og det meste af vores produktion går til eksport, hovedsagelig i Europa. 
 
Ceetec A/S, Industrivej 7, 5580 Nr. Åby - Hjemmeside: www.ceetec.dk 
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