
Ledige stillinger i vores 
eksportafdeling

Area Sales Manager 
til teknisk salg af logistiksystemer på det europæiske marked

Har du et højt energiniveau, er god til at planlægge din tid, elsker rejseaktivitet og har erfaring med og flair for tek-
nisk salg, så er du sikkert den, vi søger.

Til videreudvikling af vore aktiviteter i Vesteuropa vil du selvstændigt få ansvaret for at opstarte og udvikle nye 
kunder især indenfor pallehåndtering, hvor vi er specielt stærke, men også indenfor andre typer af logistikløsninger. 
Desuden vil det være dit job selvstændigt at støtte og udvikle eksisterende udenlandske OEM-partnere og opsøge 
nye potentielle partnere i Vesteuropa.

Som person er du igangsættende med en professionel forståelse for udvikling og servicering af nye kunder og 
markeder. Du har teknisk flair og gerne kendskab til software, god købmandsmæssig forståelse og har erfaring med 
internationalt salg - og du er naturligvis skarp til at afdække kundernes behov og i samarbejde med vore teknikere 
finde frem til den optimale håndteringsløsning for den enkelte kunde.

Desuden er du glad for megen rejseaktivitet og har fine kommunikationsevner kombineret med gode sprogkundska-
ber i engelsk og meget gerne også tysk. 

Du får et kompetent team bag dig, der vil supportere dig med leads via bl.a. de digitale medier, udarbejdelse af 
tilbud, marketingmaterialer, teknisk assistance m.m.

Du vil få en yderst selvstændig stilling i en velkonsolideret virksomhed med mere end 60 års erfaring i produktion 
og markedsføring af interne logistik/transportsystemer, hvor du vil indgå i et team med en uformel og uhøjtidelig 
kultur, hvor godt humør, initiativ, frihed under ansvar og nytænkning altid bliver vel modtaget.

Vi tilbyder en gage, der vil stå mål med kvalifikationer og resultater, pensionsordning samt den hardware, der er 
nødvendig for, at du kan udføre dit job optimalt.

Teknisk trainee
Er du ingeniørstuderende, maskinmesterstuderende eller 
har du en anden teknisk baggrund, så har du mulighed 
for at indgå i vores team af ingeniører, som konstruerer 
vore interne transportanlæg.

Alt efter dine kompetencer vil du forskellige ad hoc opga-
ver samt mulighed for at afprøve dine evner med udar-
bejde af diverse konstruktioner. Du vil også få et samar-
bejde med vores salgsafdeling, som behøver udarbejdelse 
af salgslayouts til tilbud til vore kunder. 

I kraft af dine opgaver vil du få kontakt til alle afdelinger, 
så du kan forvente et varieret traineeforløb i Q-System.

Handels- trainee
Er du studerende indenfor handel kan vi tilbyde en 
trainee stilling i vores salgsafdeling, hvor du vil få en del 
ad hoc opgaver og hen ad vejen fungere som back-up 
for vores salgsteam, hvilket vil indebære kontakt til vore 
kunder både skriftlig og mundtligt. Vi forventer derfor, 
at du er rimeligt god til både dansk og engelsk og gerne 
også  tysk.

Dine arbejdsopgaverne vil indebære kontakt til alle afde-
linger i huset, så du kan forvente et varieret traineeforløb 
i Q-System.

Er stillingen noget for dig, så send din ansøgning 
til mail@q-system.dk 
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