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Er du vores nye kollega i Technical Sales Support ? 
 
NOVENCO Building & Industry A/S er en del af en stor dynamisk international virksomhed og tilbyder  energivenlige 
løsninger til ventilation og køling indenfor områder såsom industri og landbrug, klimacentraler, parkeringsanlæg, datacentre, 
vindmøller, tunneller, brand- og sikkerhedssystemer m.m.  Miljøet og anvendelsen af højteknologiske fremstillingsmetoder er 
nøglefaktorer for den ISO certificeret virksomhed og tænkes naturligt ind i design, udvikling og produktion og har 
understreget virksomhedens førende position på verdensplan. 
Hovedkvarteret er beliggende i Danmark med datterselskab i Holland, kontorer i Storbritannien, Tyskland, USA og 
Singapore samt et netværk af forhandlere over det meste af verdenen. 
 
Vi er førende indenfor vores felt  og vi arbejder proffesionelt  hver eneste dag sammen med vores kolleger på verdensplan og vi 
ved at nøglen til vores succes ligger hos vores dygtige medarbejdere og at det er i det positive samarbejde med kunderne, at vi 
udvikler virksomheden til at være en spændende og attraktiv arbejdsplads.  
 
Vi søger en dygtig kollega til Technical Sales Support: 
Har du MOD til at udfordre vores nuværende og potentielle kunder med gode løsninger og til at stille spørgsmålstegn ved vores 
nuværende interne processer ? Har du INDSIGT, så du kan være en kompetent teknisk sparringspartner ? Er du DEDIKERET – og 
ikke slipper bolden af syne før den er i må ? 
 
Kan du svare JA til oventående, har vi brug for dig 
 
Dine primære opgaver: 

• Teknisk support til vores globale salgskontorer og til ordre- og projektafviklingsteams  
• Daglig kontakt og koordinering med danske kunder i forhold til teknisk salg og reservedelssalg  
• Tilbudsgivning og tekniske beregninger i hhv. CRM-system og beregningssoftware 
• Input og idéer til løbende forbedringer og udvikling af vores processer og værktøjer 
• Deltagelse i kundemøder 
• Kundekontakt via telefon og mails 

 
Profil: 

• Vi ser gerne at du har Teknisk uddannelse eller baggrund; måske er du nyuddannet ingeniør eller maskinmester, måske 
er du elinstallatør eller teknolog med et par års erfaring 

• Vi forventer at du har erfaring med teknisk salg og tilbudsgivning, teknisk kundesupport og support til projektafvikling  
• Kendskab til styklister, produktion og supply chain fra industriel virksomhed 
• Kendskab til eller erfaring med beregning og dimensionering af ventilatorer er en fordel 
• Engelsk i skrift og tale samt kendskab til tysk 
• Du har god forståelse og know-how for systemer 
• Du er effektiv, administrativ og kan planlægge din dag 
• Kendskab til CRM og Officepakken 
• Gode kommunikationsevner 

http://www.novenco-building.com/
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Dine personlige kvalifikationer: 
 
Du trives i et arbejdsmiljø, hvor der til tider er travlt, mange bolde i luften og stor teknisk variation i arbejdsopgaverne. Du 
samler alle trådene i et teknisk salg, og du kan lide at være i kontakt med kunderne og vores salgskontorer rundtom i verden. Du 
laver gode og gennemarbejdede tekniske tilbud, og du laver tekniske beregninger, der stemmer ned til sidste decimal. Du er 
initiativrig og vedholdende i dit arbejde, men vigtigst er, at du er engageret og har en positiv holdning og et godt humør. 
 
Vi tilbyder: 
 
En spændende stilling, hvor du vil få en central placering i vores Globale Technical Sales Support afdeling. Miljøet er travlt og til 
tider hektisk, men du vil være omgivet af mange dygtige kolleger og hverdagen præges af godt humør og en uformel 
omgangstone. Vi arbejder tæt sammen med de øvrige Novenco- og SCHAKO-kontorer rundt omkring i verden, så du kommer til 
at færdes i et internationalt miljø med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. 
 
Vi tilbyder fast løn efter kvalifikationer, pension, fleksible arbejdstider, personaleforening, frokost ordning, sundhedsforsikring 
m.v 
 
Lyder det spændende ? 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Sales Support Manager Birthe Orloff Pedersen på tel. 54330546 
eller på mail: bpn@novenco-building.com  
 
Send din ansøgning og CV mærket ”Technical Sales Support” til personaleafdelingen på job@novenco-building.com senest den 
1. juli 2022. Samtaler vil blive afholdt løbende. 
 
Yderligere information om NOVENCO Building & Industry A/S kan findes på www.novenco-building.com. 
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