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TEKNISK SÆLGER
AAG søger en handlekraftig og opsøgende sælger

SALG AF VÆRDISKABENDE GUMMILØSNINGER 
Vi tilbyder en spændende stilling med selvstændigt ansvar og et godt samarbejde på tværs af organisationen. 
AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S er en af Danmarks førende leverandører af tekniske gummiløsninger på tværs 
af forskellige industrier. Vi producerer, forhandler og bearbejder tekniske gummiprodukter. Kunderne kan komme 
fra et meget bredt udsnit af dansk industri, automation, byggeri, vind og offshore, mv. og spænder over forskellige 
kundesegmenter fra produktionsvirksomheder, grossistled til slutbrugere. 

Produktkendskab er ikke en nødvendighed, da vi klæder dig på indenfor gummiets egenskaber. Du er drivkraften i 
dine projekter og dit engagement er højt i en travl hverdag, hvor der favnes bredt. Du er udadvendt og opsøgende, 
men forstår også vigtigheden af planlægning og opfølgning. Alt dette er vigtigt for at skabe den tætte relation til 
kunderne, som vil foregå både hos dem og fra kontoret. 

I rollen som sælger har du stor frihed under ansvar, og du kommer til at indgå i et dynamisk salgsteam med 
fokus på et stærkt internt samarbejde og tilfredse kunder. For at vi kommer i mål sammen, vil du opleve løbende 
sparring med dine nærmeste kollegaer samt på tværs af organisationen. Du agerer i tråd med de opsatte mål i 
form af salgsaktiviteter koordineret med salgschefen i henhold til den overordnede strategi. Med det rette drive og 
engagement, vil dette være et ønskejob for den sælger, der brænder for at skabe resultater.

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER
• Etablere og udvikle nye kunderelationer.
• Vedligehold og mersalg til eksisterende kunder.
• Ansvarlig for udbygning af kundeporteføljen. 
• Udarbejdelse af rapportering. 
• Aktiv deltagelse i salgsrelaterede kampagner – herunder kundebesøg og messer.

VI FORVENTER
• Du formår at opbygge og vedligeholde langsigtede kundeforhold.
• Du er resultatorienteret og forstår at prioritere din tid via en struktureret hverdag. 
• Du taler og skriver dansk og engelsk.
• Du er ærgerrig, nysgerrig og har en proaktiv opfølgende adfærd.
• Du arbejder selvstændigt, men har samtidig blik for hele virksomhedens bedste.
• Du ved at kunderne er virksomhedens største aktiv, og du kan begå dig på flere organisatoriske niveauer fra 

produktionsfolkene på gulvet til den strategiske indkøber.

AAG | AALBORG GUMMIVAREFABRIK A/S - EN VIRKSOMHED I UDVIKLING 
AAG er et firma i vækst, hvor vi lægger stor vægt på medarbejdernes trivsel og personlige udvikling. Virksomheden 
har hovedsæde i Nørresundby og består i dag af ca. 35 medarbejdere. Med 90 års erfaring tilbyder vi innovative og 
kundetilpassede løsninger, som skaber værdi for vores kunder. Læs mere om AAG på www.aag.world.

ANSØGNINGSFRIST 15. AUGUST 2021
Tiltrædelse efter aftale.

SEND DIN ANSØGNING TIL
Salgschef Allan Tarp 
Mail: at@aag.world
Tlf.: 23 20 38 28 | 96 35 21 19


