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Nordjyllands bedste kolleger søger 

Nordelektro er specialister i teknisk facility ma-
nagement. Af samme grund overlader mange af 
vores kunder installation, service, lovpligtige ef-
tersyn, reparation og optimering af deres tekniske 
anlæg til os.

Dine nøgleopgaver
Som salgschef er opgaven klar: Du skal sikre, at 
Nordelektros kontinuerlige ordretilgang af ser-
viceopgaver. I samarbejde med funktionscheferne 
skal du segmentere markedet i hele Danmark. Du 
kommer til at foretage opsøgende salg i henhold 
til den strategi, du har udarbejdet. Samtidig har 
du hele tiden har ét øje på værdiskabelse på læn-
gere sigt.

Derfor er det dig, der går i front med kundepleje 
og samtidig synliggør Nordelektro i relevante er-
hvervskredse. Desuden kommer du til at medvirke 
til videreudvikling af nye koncepter og er en vigtig 
medspiller, når strategien skal formes sammen 
med den resterende chefgruppe.

Dine ansvarsområder vil blive:
• Opfølgning og salg til nye kunder med fokus på

salg af serviceaftaler

• Styrke salget af ydelser til nye kunder

• Udnytte de markedsmæssige muligheder
optimalt med udgangspunkt i kundens behov

• Udarbejdelse af tilbud, der lever op til
Nordelektros høje kvalitetskrav

• Sikre at tilbudskalkulationer lever op til
markedsprisen og Nordelektros målsætning

• Aftaleudarbejdelse og ordreoverdragelse iht.
gældende arbejdsgange

• Holde CRM-systemet ajour til enhver tid

• Være med til at sikre kvaliteten og
kundetilfredsheden i de opgaver, der løses i
afdelingen

• Sikre Nordelektros omdømme og profilering i
markedet

Glæd dig til
Nordelektro er en dynamisk virksomhed med fart 
på. Dagene ligner ikke hinanden, og du har fing-
rene i mange forskellige typer opgaver. Hos os er 
der kort fra beslutning til handling, og du kommer 
hurtigt til at se resultaterne af dit arbejde. 

Vi står klar til at give dig et fagligt spillerum med 
mulighed for en personlig og faglig udvikling - og 
så får du Nordjyllands gladeste kolleger. Derfor 
kan du forvente at blive mødt med et smil og en 
hjælpende hånd - uanset hvor travlt, der er. 

Her er rart at være, vi fejrer succeser og giver 
gerne et klap på skulderen, når det er fortjent. Og 
det er det heldigvis tit.

Har denne stilling fanget din interesse?
Så send os snarest din ansøgning pr. mail til 
jec@nordelektro.dk

Din henvendelse vil blive behandlet fortroligt og 
videregives ikke uden din accept. 

Vi glæder os til at høre fra dig.


