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Sælgende produktchef - Gasfjedre 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jobbet 
I forbindelse med et generationsskifte søger Brd. Klee en afløser for vores nuværende produktchef. Du får ansvar for Stabilus 
gasfjedre, et integreret produktområde i vort sortiment med et stort potentiale. Stabilus er verdens største producent inden for 
gasfjedre og ambitiøs i forhold til at udvikle produktporteføljen og udbygge markedspositionen yderligere. Dit job består bl.a. i at 
optimere dialogen med kunderne på et fornuftigt applikationsniveau.  
 
Som produktchef indgår du i Division Åbne Transmissioner med et team på ni medarbejdere, du får det tekniske og kommercielle 
ansvar for Stabilus. Du er ansvarlig for nyheder/opdateringer, træning af kolleger, opdatering af priser og katalogmateriale, 
daglig support og servicering af kunder og eksterne sælgere. Du forventes at besøge kunder ca. 40 til 50 % af tiden. Du deltager 
desuden på messer i ind- og udland, samt leverandørbesøg i gennemsnitlig 15 dage årligt.   
 
Du er med i budgetlægning og har ansvar for at produktområdet udvikler sig tilfredsstillende. Du laver ugentlig opfølgning på 
omsætning, indtjening, ordrebeholdning, igangværende projekter og kundebesøg. 
 
Desuden indgår du i det interne salgsarbejde og har sekundært produktansvar for divisionens øvrige produkter sammen med 
dine kolleger. Du bearbejder kundeforespørgsler, udarbejder tilbud, ordrer og hjælper med webkatalog, nyhedsbreve m.m.   
 

Dine kvalifikationer 
Du har en relevant og minimum mellemlang teknisk uddannelse, erfaring med salg af tekniske produkter til industrien, 
konstruktion, IT på brugerniveau og gerne kenskab til CAD. Du kan begå dig på engelsk og tysk. Du bor i rimelig køreafstand til 
kontoret i Albertslund. 
 
Det forventes, at du har lyst og vilje til at gå foran og løbende udvikle dine produkt- og salgskompetencer ligesom du er indstillet 
på at være en del af et hold, hvor troværdighed, gensidig respekt, sammenhold og professionalisme er værdsat. 
 
Tiltrædelse: 1. august 2014 
 
Vi tilbyder 
Du tilbydes et selvstændigt produktansvar i en veldrevet og succesfuld virksomhed med god økonomi, kompetente kolleger og en 
god kundebase. Du får naturligvis en grundig introduktion til produktområdet, leverandørerne og til Brd. Klees organisation. Du 
får mulighed for at bevise dine evner i en stilling med stor indflydelse på produktområdets udvikling.  
 
En spændende stilling med konkurrencedygtig lønpakke og personalegoder. Send ansøgning til HR Chef Jens Kærgaard Sørensen 
på jks@klee.dk.  
 

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Divisionschef Henrik Thomsen på telefon 43 86 
83 43 eller ht@klee.dk. 
 

Ansøgningsfrist: 1.juni 2014 
 

Brd. Klee A/S 
Gadagervej 11 
2620 Albertslund 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Om Brd. Klee A/S: Brd. Klee A/S er grundlagt i 1944 og er beliggende i Albertslund. Selskabet er noteret på OMX (Københavns 
Fondsbørs) og har ca. 60 ansatte. Brd. Klee tilbyder tekniske løsninger og halvfabrikata inden for fem hovedområder: 
Konstruktionselementer & Pneumatik, Åbne Transmissioner, Lineære Føringer, Gear & Motorer, El & Automation. Webshop på 
klee.dk og 24 timers personlig betjening. Dertil kommer samarbejde med ca. 50 forhandlere i Danmark og Norden. 
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