
Kunne du tænke dig at være en del af en førende glasproducent 
og en verdensomspændende koncern?

GLASSOLUTIONS A/S søger
Teknisk intern sælger til projektsalg af interiørglas, Aarhus

Brænder du for teknisk salg og har du erfaring med intern salg?

Du skal arbejde med salg og vejledning til vores professionelle kunder, der typisk er glarmestre, 
tømrer og entreprenører, hvor du vil følge hele salgsprocessen fra teknisk rådgivning til kunderne, 
ordremodtagelse, udarbejdelse af tilbud samt projektstyring. Du vil opleve et tæt samarbejde med 
interne kolleger rundt i organisationen. Opgaverne kommer enten direkte til dig pr telefon eller via 
vores eksterne sælgere.

Du bliver en del af et velfungerende serviceorienteret team, der hele tiden arbejder på at skabe 
værdi for vores kunder.

Jobbet:
• Teknisk support og salg pr. telefon
• Tilbudsgivning og kalkulation samt opfølgning på tilbud
• Ordremodtagelse og -håndtering
• Indkøb af glas
• Projektstyring fra første kontakt med kunden til levering
• Fokus på salg og kundeservice
• Udarbejde tegninger i vores tegneprogram Smart Builder (oplæring vil finde sted)
• Backup for eksterne salgskonsulenter

Som person drives du af:
• At arbejde salgsorienteret med opgaverne, hvor du omsætter kundernes behov til løsninger
• At kunne kombinere dit tekniske gen med en udadvendt serviceminded tilgang til opgaverne, hvor du 

skaber tætte relationer til både kunder og kolleger
• At arbejde stærkt teamorienteret samtidig med at hver især selvstændigt udfylder sin rolle 



• At hverdagen er præget af et højt aktivitetsniveau, hvor der veksles mellem nye opgaver og rutine- 
arbejde, men hvor du altid har øje for detaljen og arbejder omhyggeligt med opgaverne

• Lyst til at udvikle din viden om byggetekniske glasprodutker 

Faglige kvalifikationer:
• Bygningskonstruktør eller tilsvarende uddannelse er en fordel, men ikke et krav
• Gerne erfaring fra byggebranchen
• God tegningsforståelse (eller lyst til at lære) og evne til at tænke visuelt
• Gode kundskaber i dansk og engelsk skrift og tale (gerne kendskab til tysk)
• Erfaren IT bruger - MS Office (Outlook, Word, Excel og AutoCAD eller lign.) 

Vi kan tilbyde:
• Afvekslende job i en spændende, multikulturel koncern, hvor der er gode muligheder for udvikling, hvis 

de rette forudsætninger er til stede
• Frihed under ansvar og en uformel organisation med de bedste, engagerede og glade kolleger
• Lønpakke der svarer til dine kvalifikationer og en god pensionsordning med helbredsforsikring 

Tiltrædelse og ansøgning:
Vi opfordrer til, at du sender din ansøgning snarest, da vi løbende vurderer de indkomne ansøgninger og 
indkalder løbende til samtale. Jobannoncen vil være aktiv indtil stillingen er besat.

Har du spørgsmål vedrørende jobbet kan du kontakte Sales Director, Interior Birgitte Rom på mobil 

+45 24 41 69 55.

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning samt CV via linket.

GLASSOLUTIONS A/S er Danmarks førende leverandør af avancerede glasløsninger, som effektivt sænker 
energiforbruget og forbedrer lysindfaldet. Vi leverer alt fra termoruder, facadeglas, persienneruder, til 
bruseløsninger samt glas til skillevægge og døre. Vi beskæftiger omkring 160 medarbejdere og består af 6 
salgsafdelinger fordelt over hele landet. Vi har producerende enheder i Kjellerup og Esbjerg. Vores interiør 
team er placeret i Aarhus. Hovedkontoret er beliggende i 8-tallet i Ørestaden.

Vi er en del af den verdensomspændende Saint-Gobain koncern med hovedsæde i Frankrig. Saint-Gobain 
blev grundlagt i 1665, har knap 180.000 ansatte i over 67 lande og omsatte i 2017 for 40,8 milliarder Euro. 
Saint-Gobain er en af de globalt førende virksomheder inden for habitat- og konstruktionsmarkederne, hvor 
koncernen leverer løsninger, der bl.a. sparer energi og beskytter klima og miljø. Saint-Gobain er i Danmark 
også kendt for virksomheder som Isover, Gyproc, Weber, Ecophon, Brdr. Dahl og Optimera, så alene i Danmark 
får du 2.500 kolleger. Både Saint-Gobain Group og Saint-Gobain Danmark er certificeret Top Employer 2019.

Læs mere om GLASSOLUTIONS og Saint-Gobain på www.glassolutions.dk.

Når du søger job hos GLASSOLUTIONS A/S, behandler vi de oplysninger, du har givet os fortroligt i 
forbindelse med din ansøgning. For yderligere information se https://glassolutions.dk/da/karriere.

https://joinus.saint-gobain.com/en/dnk/sal/p/69530/565066/teknisk-intern-saelger-til-projektsalg-af-interior-glas-aarhus
http://www.glassolutions.dk

