
 

 
Salgskonsulenter 
Karrierestillinger for ambitiøse ingeniører eller teknikere 

Salg af lufttekniske varmevekslere 
 

AIR FRÖHLICH er en handels- og ingeniør-
virksomhed med en stærk position som 
leverandør af lufttekniske varmevekslere. 
Applikationerne omfatter varmegenvinding, 
opvarmning, afkøling og fugtkontrol af luft for 
markederne: Komfort, industri og røggas. 
Løsninger leveres i tæt samspil med entre-
prenører, rådgivende ingeniører og byg-
herrer. Vi har meget travlt og søger derfor 
nye salgskonsulenter. 
 
Dit ansvar og dine opgaver 
Du får ansvar for salg og support til såvel 
ventilationsentreprenører, rådgivende 
ingeniører og procesindustrien. Jobbet 
refererer til salgschefen. 
Salget udføres primært ude hos kunderne, 
mens planlægning, tilbudsgivning og 
opfølgning udføres fra kontoret i Hørsholm. 
Du skal tillige rådgive kunder og dimen-
sionere løsninger samt varetage ansvar for 
egne større projekter.  
Dine salgs- og indsatsmål aftales i gensidig 
enighed, men vil omfatte nye såvel som 
eksisterende kunder i Danmark. 
Du får tillige kontakt til danske og udenland-
ske leverandører samt bidrager til interne 
opgaver i salgsteamet. 
 
Dine personlige og faglige kompetencer 
Du er en tillidsvækkende udadvendt holdspil-
ler, der udstråler begejstring og skaber energi 
omkring dig. Du tager ansvar, får noget fra 

hånden og når resultater gennem handlekraft, 
klar kommunikation og relationsbygning.  
Du har erfaring med salg af tekniske produk-
ter og gerne branchekendskab. 
Uddannelsesmæssigt er du ingeniør eller har 
en lignende teknisk baggrund. 
Din arbejdsform er struktureret, hvor mæng-
den, prioriteringen og kvaliteten af dine salgs-
indsatser er i højsædet. 
Du bidrager positivt til de interne samarbejds-
relationer og den gode atmosfære i en mindre 
virksomhed, hvor alle betyder noget. 
Du behersker engelsk og også gerne tysk. 
 
Dine karrieremuligheder 
Du tilbydes et spændende job med gode 
udviklingsmuligheder i en organisation i 
vækst, og et godt teamwork blandt engage-
rede kolleger.  
Da vi er en mindre virksomhed, indeholder 
jobbet stor alsidighed, indsigt, uddelegeret 
ansvar og indflydelse på egen situation.  
Miljøet er travlt, men med plads til humor og 
baseret på gode omgivende faciliteter. 
Løn og bilordning forhandles individuelt. 
 
Nysgerrig - interesseret? 
Kontakt salgschef Jørgen Schmidt på tlf. 
4586 6066 for yderligere information eller 
besøg hjemmesiden www.airfroehlich.dk. 
Vi ser frem til hurtigst muligt at modtage din 
ansøgning vedlagt CV pr. e-mail til direktør 
Bent Bjærg, bb@airfroehlich.dk.  
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