MTS Randers søger
Produktområdeansvarlig / Koordinator
VIRKSOMHED
MTS Randers A/S er en ingeniør- og handelsvirksomhed beliggende i Randers.
MTS Randers A/S beskæftiger sig med salg af en lang række produkter indenfor måleteknik samt softwareløsninger indenfor
måle- og produktionsteknologi. Desuden leverer MTS Randers A/S en række serviceydelser i forbindelse med måleteknologi.
JOBBET
Jobbet som Produktområdeansvarlig / Koordinator er en todelt stilling, som indeholder en bred vifte af opgaver.
Produktområdeansvarlig:
-

Ansvarligt for eget produktområde – herunder videreudvikling såsom opsøgende salg, ansvarlig for salgsbudget, direct
e-mail marketing, ordremodtagelse, vareforsendelse, indkøb, indkaldelse til kalibrering og generel kontakt til kunder
samt leverandører

Koordinator:
-

Ansvarlig for koordination af service/kalibrering af målemaskiner – herunder indkaldelse til kalibrering, opsøgende
salg, træffe aftaler for gennemførelse af service/kalibrering eksterne servicetekniker/kunder, ordreoprettelse og
generel kontakt til kunder samt ekstern servicetekniker

DINE FAGLIGE KOMPETENCER
Vi har bl.a. følgende forventninger til din baggrund og faglige profil:
-

Erfaring fra måleteknikbranchen er en fordel, men ikke et krav
Erfaring med salg er påkrævet
Teknisk nysgerrig / god teknisk forståelse
Mestrer engelsk både sprogligt og skriftligt
Har en praktisk tilgang til opgaverne

PERSONLIGE KOMPETENCER
Vi lægger vægt på
-

Struktureret og systematisk af natur
God til at følge op og afslutte opgaver
Et godt overblik og sans for detaljen
Har det godt med mange bolde i luften
Resultatorienteret og selvstændig
Handlekraftig
Du kan arbejde i en uformel organisation og samtidig være struktureret og sikre kvalitet
Du har lidt pionerånd og ser muligheder, er proaktivt for at bidrage til virksomhedens udvikling

VI TILBYDER
Et udfordrende og selvstændigt job
En vigtig position med mulighed for at påvirke såvel din egen som virksomhedens udvikling
En uformel virksomhed, som går efter fælles succes
Løn efter kvalifikationer
ANSØGNING
Hvis du er interesseret i stillingen så send din ansøgning og CV hurtigst muligt pr. e-mail til jorgen@mtsranders.dk, og vi
behandler den naturligvis fortroligt. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende.
Du kan se mere om MTS Randers A/S på www.mtsranders.dk. Såfremt du har spørgsmål angående stillingen, er du
velkommen til at kontakte indehaver Jørgen Nielsen på tlf. 2811 8802.
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