
Kunne du tænke dig at være en del af Danmarks 
førende virksomhed indenfor glasforædling?

SCANGLAS A/S søger

Intern projektsælger, Kjellerup

SCANGLAS er Danmarks førende leverandør af avancerede glasløsninger, som effektivt sænker energiforbruget og 
forbedrer lysindfaldet. SCANGLAS er den største glasforædlingsvirksomhed i Danmark og har eksisteret siden 1935. 
Vi tilbyder en bred vifte af produkter såsom energiruder, facadeglas, silketrykt glas og glas til badeværelser, tage, 
trapper og gulve.

Om stillingen:

Med direkte reference til salgschefen bliver du tilknyttet SCANGLAS’ salgsafdeling med kontor i Kjellerup, hvor-
fra vi betjener en lang række forskellige kunder såsom større entreprenørfirmaer og vinduesproducenter.

SCANGLAS har et stort projekt team med masser af kompetencer, som i det daglige servicerer vores kunder 
med glasløsninger inden for større lukningsentrepriser samt vinduesindustrien.

I jobbet vil du ud over en tæt kontakt med kunderne, også have en daglig kontakt med kolleger i vores salg, pro-
duktion og logistik samt med leverandører fra ind- og udland. Du vil indgå i et team af 10 dedikerede kolleger, 
hvor samarbejde og humor i hverdagen vægtes højt.

Dine primære arbejdsopgaver defineres i følgende overskrifter:

•  Kalkulation og tilbudsgivning samt afhandling af disse med kunderne, generelt fokus på salg og 

 mérsalg. Dette vil primært foregå pr. mail og telefon – i enkelte tilfælde personligt hos kunderne

•  Identificere og opsøge projektsager i Danmark

•  Opbygning og sikring af en stærk projekt pipeline

•  Understøtte kunder og kollegaer med teknisk indsigt og salgsrelaterede opgaver generelt



For at kunne trives i jobbet og få succes bliver du motiveret 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

• Muligheden for at udvikle din viden om byggetekniske glasprodukter

Faglige kvalifikationer:

• Du må meget gerne have erfaring fra eksempelvis facade- eller vinduesbranchen 

• Gode kundskaber i dansk og engelsk i skrift og tale (gerne kendskab til tysk)

• Erfaren IT bruger – MS Office (Outlook, Excel, Word og gerne AutoCAD)

• Erfaring med statiske beregninger

• Gerne kendskab til bygningsreglementet og produktstandarder

Faglige kvalifikationer:

• Afvekslende job i en spændende glasverden, hvor ikke to projektsager er ens

• Frihed under ansvar i en uformel organisation

• 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 ind-
kalder løbende til samtale. Jobannoncen vil være aktiv indtil stillingen er besat.

Bemærk at du kun hører fra os, hvis vi indkalder dig til samtale.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt under hensyntagen til, at vi finder den helt rigtige kollega til teamet.

Har du spørgsmål vedrørende jobbet kan du kontakte salgschef Morten Lau på mobil: +45 21 20 50 25.

Send din motiverede ansøgning samt CV på mail HR@scanglas.dk.

SCANGLAS beskæftiger omkring 150 medarbejdere og består af 6 afdelinger fordelt over hele landet. Vi har produc-
erende enheder i Kjellerup og Esbjerg og i København, Odense, Aalborg og Aarhus har vi afdelinger der servicerer 
den lokale håndværker og småindustrimarkedet. 

Vi er en del af Semcoglas Holding GmbH der har hovedsæde i Tyskland. Semcoglas er en af Tysklands største 
glasproducenter som inkl. SCANGLAS A/S har 1.750 antal ansatte. Se mere om Semcoglas på www.semcoglas.com


