
 
 
 

Sælger, Sjælland – teknisk salg 

Palsgaard Spær A/S, Slagelse 

 

Kan du finde den rigtige løsning til hvert byggeri efter dialog med kunden – og så få ordren i hus? – så skal 
du være velkommen i en virksomhed i vækst, hvor du får erfarne og hjælpsomme kolleger og masser af 
kundekontakt. 
 
Vi søger en sælger med byggeteknisk baggrund eller tekniker med kommercielle evner 
Du vil i en nyoprettet stilling blive en del af et mindre salgsteam i Slagelse med kollegaer i Nørresundby, Hampen, 
Kliplev og Vordingborg. Salgsafdelingen udarbejder tilbud, ordrebekræftelser mv. og arbejder tæt sammen med 
kundeservice, konstruktionsafdelingen og produktion. 

Vores produkter sælges via trælaster, men vi er i tæt dialog med tømrer, entreprenører, arkitekter og ingeniører. 

Dine arbejdsopgaver bliver: 

 Udarbejdelse af kalkulationer, tilbud og ordrebekræftelser. 

 Daglig dialog med kunder med om diverse sager og løsninger. 

 Kundebesøg i mindre omfang. 

 Tilbudsopfølgning & overblik over kunder i dit område. 

Du vil indlede din ansættelse med et grundigt introduktionsforløb med oplæring i produktprogrammet i samarbejde 
med erfarne kollegaer. Du vil også få en grundig oplæring i tegneprogrammerne RoofCon og TrussCon som benyttes 
til udarbejdelse af forkalkulationer. 

Er det dig vi mangler? 

 Du kan arbejde struktureret og er god til at få tingene gjort. 

 Du kan have mange bolde i luften på samme tid og kan overholde deadlines. 

 Du skal være god til at samarbejde – både med kunder, nærmeste kollegaer og på tværs af organisationen. 

 Du er imødekommende af natur og har nemt ved at tale med kunder, både ”face to face” og i telefon. 

 Du ved hvordan man får lukket en ordre. 

 Du har let ved at gennemskue byggeteknisk tegningsmateriale. 

 Dygtig til brug af IT-værktøjer (Outlook, Excel, AutoCad m.m.) 

 Erfaring fra en lignende stilling ved en anden byggevareleverandør en fordel, men ikke et krav. 

Du får en attraktiv lønpakke inkl. pension og mulighed for sundhedsforsikring. Derudover får du stor frihed til selv at 
planlægge din arbejdsdag og tilpasse dine mødetider, så arbejde og fritid går op. 

Interesseret? 
Send din ansøgning og dit CV mærket ”Sælger Sjælland” til Søren Ploug, spl@pasp.dk senest 25/5-2018. Har du 
spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeansvarlig salgsingeniør: Søren Ploug, 3061 4012. 
Alle ansøgninger behandles med fuld diskretion. 
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