
SALG AF VÆRDISKABENDE TEKNISKE LØSNINGER
For at imødekomme kundernes stigende efterspørgsel ønsker AAG at styrke 
den interne salgsafdeling med en teknisk sælger. Din primære opgave bliver at 
vedligeholde og identificere nye muligheder for samarbejde med den eksisterende 
kundeportefølje, samt at identificere og opsøge nye kunder. Dit fokus er at skabe 
vækst via nysalg og mersalg samt øget kundetilfredshed blandt kunderne i din 
portefølje og potentielle nye kunder. 

Kunderne kan komme fra et meget bredt udsnit af dansk industri, automation, 
byggeri, vind og offshore, landbrug mv. og spænder over forskellige kundesegmenter 
fra produktion, grossistled til slutbrugere. 

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. 
I rollen har du stor frihed under ansvar og du kommer til at indgå i et ungt og 
dynamisk salgsteam med stor viden, fokus på samarbejde og rig mulighed for 
sparring både med dine nærmeste kollegaer samt resten af organisationen.

TEKNISK SÆLGER MED FAGLIG STOLTHED  
Der er mange mulige indgange til denne stilling. En kombination af en teknisk 
eller kommerciel uddannelse og erfaring med opsøgende salg er en fordel. 
Produktkendskab er ikke en nødvendighed, da vi klæder dig på indenfor gummiets 
egenskaber. 

Dine kollegaer beskriver dig som en stærk personlighed og et konkurrencemenneske. 
Du agerer i tråd med de opsatte mål i form af salgsaktiviteter aftalt ved en-til-
en samtaler, kunde- og tilbudsplatform, salgs- og marketingsprojekter og den 
overordnede strategi. Du besidder faglig stolthed og brænder for salg, hvilket 
skinner igennem via din ærgerrighed og strukturerede tilgang. Kunderne ser dig som 
en loyal og imødekommende medspiller. Dine kommunikative evner medvirker til, 
at du naturligt kan bevæge dig på de forskellige organisatoriske niveauer.

TEKNISK SÆLGER
AAG søger en handlekraftig og proaktiv sælger med stort salgsdrive
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FOR AT FÅ SUCCES I STILLINGEN ER DET AFGØRENDE, AT DU:  
• Hurtigt formår at skabe dig en klar forståelse af forretningen. Herunder de 

strategiske mål og udfordringer samt de konkurrencemæssige forhold i de 
forskellige brancher. 

• Udfordrer dine kunder og hjælper dem til at se de muligheder, AAGs produkter 
og projektløsninger kan skabe hos dem. 

• Ser tillid og service som vigtige parametre for en god handel og varige 
kunderelationer. 

• Forstår at prioritere din tid via en struktureret hverdag for at komme i mål med 
must-win battles.

AAG - EN VIRKSOMHED I UDVIKLING 
Vi tilbyder en spændende stilling, der giver dig rig mulighed for indflydelse både 
på dit eget job og på salgsafdelingens tilgang til markedet. AAG er velfunderet og 
lægger stor vægt på medarbejdernes trivsel og personlige udvikling. Med det rette 
drive og engagement, vil dette være et ønskejob for den sælger, der brænder for at 
skabe resultater. 

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. Virksomheden har hovedsæde 
i Nørresundby og består af teknisk salg og salgssupport, indkøb, design og 
konstruktion, administration og bogholderi, marketing og IT samt produktion. Med 
90 års erfaring tilbyder vi innovative og kundetilpassede løsninger, som skaber 
værdi for vores kunder. 
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