
 
 

Har du lyst til at være en del af en spændende virksomhed, så se her: 
 

Salgskonsulent med el-teknisk baggrund 
 

 
 Til Fyn & Sydjylland søger vi en salgskonsulent, som drives af relationer og resultater 

 
 
 

Vil du stå for salget af sikkerhedsbelysning, ABV og talevarsling til offentlige og private 
virksomheder på Fyn og Sydjylland? 
 
Vi er 20 friske kollegaer, der er klar til at tage godt i mod dig i en hverdag fyldt med spændende 
projekter, rådgivning og salg af løsninger, der redder liv og værdier til:  
 
Vores målgrupper er: 
 

• Rådgivende ingeniører 
• Arkitekter 
• El-installatører og -grossister 
• Total- og hovedentreprenører 

 
Du er: 

• Sælger med el-teknisk baggrund - eller tilsvarende 
• En ener til opsøgende salg og til at skabe relationer til eksisterende og nye kunder 
• Professionel og engageret med god situationsfornemmelse ift. målgrupperne 
• Du skaber tryghed gennem troværdig rådgivning 
• Du er 100% selvkørende - og samtidig en god teamplayer 
• Proaktiv og fokuseret på de gode resultater 
• Pc-vant i gængse programmer  
• Bopæl centralt måske i trekant området eller i nærheden  

 
Om jobbet: 

• Løsningsforslag, tilbudsgivning og opfølgning 
• Selvstændig planlægning af kundebesøg og salgsaktiviteter 
• Kundebesøg og opfølgning 
• Sparring og videndeling med vores salgsstyrke – eksternt og internt 



 
 
Hvad får du? 

• En selvstændig hverdag i en branche, hvor produkter og løsninger er i hastig 
udvikling 

• Et frisk hold af kompetente projektledere i ryggen 
• Mulighed for at bidrage til virksomhedens positive udvikling 
• Et grundigt introduktionsforløb i virksomhedens produkter, opgaver og arbejdsgange 
• Gagepakke med pensions- og sundshedsordning, bil, telefon, iPad, div. teknisk 

udstyr mm. 
 
 
 

Har ovenstående job vakt din interesse, så send din ansøgning pr mail til: 
Jan Hyldgaard på jh@safelight.dk 

Der holdes løbende ansættelsessamtaler. 
 

Mere info om virksomheden på www.safelight.dk 
 
 

SafeLight a/s 
Stensgårdvej 21N 
5500 Middelfart 
+45 6341 7786 

www.safelight.dk 
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