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Hos FRISKVAND søger vi en intern salgstekniker, med base på vores kontor i Ebeltoft, som vil hjælpe vores kunder 
med fejlfinding, rådgivning og reparation af vores mærkevareprodukter inden for vandkølere, ismaskiner og 
blendere.

BLIV RÅDGIVENDE OG UDFØRENDE SALGSTEKNIKER 
Brænder du for at arbejde med kvalitetsmaskiner og yde en god kundeservice, er FRISKVAND stedet for dig. Du 
bliver vores go-to-person på alt, der handler om teknik, og du får mulighed for at beskæftige dig med et væld af 
håndplukkede produkter. Produkter som er nøje udvalgt, fordi vi ønsker at føre de bedste produkter i hver sin 
kategori på verdensplan. Vi tilbyder varierede opgaver og et behageligt arbejdsmiljø, hvor du får mulighed for at 
arbejde selvstændigt og fleksibelt.

Dine arbejdsopgaver:
• Teknisk salg til grossister, installatører og storkøkkener.
• Tilbudsgivning, dimensionering og gennemførsel af projekter.
• Vejledning og rådgivning om produkter.
• Support til teknikere omkring installationer og fejlfinding.
• Kommunikation med udenlandske leverandører.
• Vareindkøb af reservedele.
• Dagligt arbejde i Navision.

MÆRKEVAREGROSSIST 
SØGER ERFAREN SALGSTEKNIKER 
TIL KONTOR I EBELTOFT
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HVEM SØGER VI? 
Med tiltrædelse snarest muligt søger vi en kollega, som vil yde en virkelig god service til vores kunder. Ligesom os 
tror du på, at et højt serviceniveau blandt andet handler om at være imødekommende og kunne tale i øjenhøjde 
med kunden.

Vi forestiller os, at du har +5 års erfaring i at arbejde med teknik og maskineri. Du har formentlig siddet i en lignen-
de stilling – men måske i en helt anden branche. Du har eventuelt en baggrund som elektriker, servicetekniker, 
kølemontør eller VVS’er, men uddannelse er ikke afgørende for os. Vi vægter erfaring og teknisk forståelse højere.    

Det er vigtigt for os, at du  :
• Har lyst til at fejlfinde og kan læse en splittegning.
• Er vant til (og god til) at kommunikere med kunder, kolleger og samarbejdspartnere.
• Er god til engelsk (i både tale og på skrift).
• Har erfaring med tilbudsgivning i Navision eller et lignende økonomisystem.
• Har erfaring med Microsoft Office-programmerne. 
• Har lyst til at udvikle eget arbejdsområde, så vi forbedrer vores måde at gøre tingene på. 

Vi søger en kollega, der:   
• Passer ind i et lille firma med en uhøjtidelig tone, hvor vi sætter pris på humor og hyggesnak.
• Er villig til at bidrage, hjælpe sine kolleger og være fleksibel.
• Er omgængelig og respektfuld.
• Har gåpåmod, drive og er engageret i at lære om vores produkter.
• Har pondus, god til at tage ansvar og være selvkørende.
• Trives med at arbejde på kontor.  

Vi tilbyder et fuldtidsjob med en høj grad af selvstændighed og indflydelse. Vores kontor holder åbent fra kl. 8-16, 
men alle medarbejdere får tilbudt fleksible arbejdstider. Du vil primært arbejde fra vores kontor i Ebeltoft, men 
med mulighed for enkelte rejsedage i Danmark. Vi tilbyder løn er efter kvalifikationer.

OM FRISKVAND
Vi er en grossistforretning, der sælger mærkevareprodukter til engrossalg, nærmere bestemt vandkølere, ismaski-
ner og blendere. Vi holder til på Vandkærsholmvej i Ebeltoft, hvor vi har kontor med havudsigt.

FRISKVAND er vores brand, som udspringer af salgs- og importvirksomheden Air Consult – en familieejet virksom-
hed etableret i 1977. Du får syv kollegaer som vægter en god kultur meget højt, og i fællesskab har vi fokus på at 
skabe et godt arbejdsmiljø. Vi har højt til loftet, tør drømme stort og jagte drømmen. Den mission er alle vores 
medarbejdere med på.

SÅDAN SØGER DU 
Send din ansøgning og dit CV til Lars@friskvand.dk. Medsend gerne eventuelle referencer, som vi må kontakte for 
en udtalelse. 

Vi indkalder løbende til samtaler. 

For mere information om stillingen, kontakt venligst: 
Lars Anton Christensen 
Adm. Direktør
+45 70203072 / Lars@friskvand.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig. 


