
 

 

 

ScanPeople søger for GEMÜ Danmark en Account Manager / Ekstern 

Salgsingeniør (Teknik) 

Trives du med teknisk salg til industritekniske virksomheder? Forstår du vigtigheden af god 

kundeservice? Er du selvkørende og målrettet? Hvis ja, så er du måske den nye Account Manager / 

Eksterne Salgsingeniør, ScanPeople søger for GEMÜ Danmark. 

Du kommer til at indgå i GEMÜ Danmarks team, som i dag består af 8 medarbejdere: Den nordiske 

direktør, afdelingslederen, 3 interne sælgere / supportere og 3 Account Managers med hver sit 

ansvarsområde. 

DINE ARBEJDSOPGAVER 
• At behandle nye kundeemner og udvikle eksisterende i dit geografiske område 
• At sælge til industritekniske virksomheder på Sjælland (primært fokusområde) 
• At hjælpe kunderne med at udvikle tekniske løsninger til deres proces systemer 
• At give tilbud og prisforslag på både mindre komponenttilbud og større projekttilbud 
• At samarbejde med GEMÜS tekniske support i Danmark og tekniske center i Tyskland for 

teknisk rådgivning 

• At udarbejde strategier og aktivitetsplaner for forretningsområdet sammen med dine 
kollegaer i AO-branchen 

• At have budgetansvar for egne kunder, men også i fællesskab for hele forretningsområdet 
sammen med dine kolleger i teamet 

• At rejse til kunder og til hovedsædet i Tyskland  

 
DEN ØNSKEDE PROFIL 

• Du har en brændende interesse for teknologi 
• Du er selvkørende og energisk med en stærk drivkraft i læring og udvikling 
• Du er konkurrenceminded, målrettet og vedholdende 
• Du evner at arbejde individuelt, samtidig med, at du er en teamspiller 
• Du er serviceminded, loyal og tager ansvar 

• Du besidder gode sociale færdigheder og kommunikative evner 
• Du arbejder struktureret og disciplineret 

 
TEKNISK ERFARING 

• Du har erfaring indenfor teknisk rådgivning og teknisk salg 
• Du besidder gerne en teknisk baggrund indenfor kemi, proces, mekanik, automatik, 

automation eller lignende 
• Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale. Tysk er en fordel, men ikke et krav 
• Du er erfaren bruger af Microsoft Office og CRM-systemer 

 
GEMÜ DANMARK TILBYDER 

• Et uformelt arbejdsmiljø i en professionel organisation, hvor alle bidrager til fælles succes 

• En afvekslende hverdag med daglige udfordringer 

• Indflydelse på løsning af egne arbejdsopgaver 

• Et arbejde i et internationalt selskab med gode udviklingsmuligheder 

• En attraktiv lønpakke med fast grundløn og provisionsordning inkl. pension og 

sygeforsikring  

• Bilordning, computer og mobiltelefon 

• Hjemmearbejdsplads samt plads på kontoret i Ballerup 



 

 

 

ANSØGNING 

Finder du ovenstående stilling ligeså spændende som os og er du klar til nye udfordringer, er du 

velkommen til at sende os dit CV og en motiveret ansøgning på mail til info@scanpeople.dk -  

For yderligere information, kan Christian Behrenthz Olesen eller Brian Jørgensen fra ScanPeople 

kontaktes på telefon 43 31 00 71 – www.scanpeople.dk 

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning! 

OM GEMÜ DANMARK 
GEMÜ er en verdensledende producent af ventiler til styring og regulering samt flowmålere og 

flowkontrolkomponenter. Siden 1964 har virksomheden udviklet og produceret innovative produkter og 

kundespecifikke processer til styring af procesmedier. 

I øjeblikket har GEMÜ-koncernen over 1.800 ansatte over hele verden. Kundesegmentet er repræsenteret i 53 

lande på alle kontinenter. Ud over 27 datterselskaber fokuserer GEMÜ på langsigtede partnerskaber med 

selskabets samarbejdspartnere.  

Primære målgrupper: 

• Farmaceutiske, medicinale og bioteknologiske installationer  

• Mejeri-, fødevare-, drikkevare- og bryggeriindustrier 

• Industriel vandbehandling og vandrensningsanlæg (procesvand, kølevand, spildevand og drikkevand 

etc.) 

• Kemiske og andre procesteknologiske virksomheder 

• Energi (fyringsanlæg, røggasrensning, kraftværker mv.) 

• Overfladebehandling (kemisk efterbehandling, maling) 

• Rådgivende ingeniører til ovenstående 

 

GEMÜ Danmark er i kraftig vækst (Børsen Gazelle virksomhed i 2014 og 2015).  

Yderligere information findes her: 

WWW.GEMUE.DK 

OM SCANPEOPLE 
ScanPeople er en solid og dynamisk danskejet virksomhed i Scanavo gruppen. Vi er yderst servicemindede og 

kompetente rådgivere. En af ScanPeoples store styrker er medarbejdernes meget forskelligartede baggrunde. 

Vi besidder et vidtrækkende rekrutteringsnetværk og en bred erfaring med vikarassistance, search, 

rekruttering, interim management og outplacement.  

Vi har med ScanPeoples blå division valgt at specialisere os i at levere personale indenfor Industri, Medico, 

Teknik og Pharma. Yderligere information findes på www.scanpeople.dk – Her kan du i tillæg finde ScanPeoples 

grønne division som er specialiseret i at levere personale indenfor Salg, Marketing, Kontor og Administration. 

Yderligere information findes her: www.scanpeople.dk 
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